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PRZEDMOWA.

Ku wielu epizodom historyi naszej XIX-go wieku zwró-

cia si ju praca dziejopisarska. Jeden pozosta zupenie nie-,

uwzgldniony, a jest nim historya Galicyi w latach 1859—1873,

niewtpliwie dlatego, e nie przedstawia ani walk ornych,

ani tragicznych, wstrzsajcych uczuciem wypadków.

A jednak epizod to w naszej historyi nadzwyczaj cie-

kawy i charakterystyczny. W latach tych jedna z dzielnic

polskich wzia czynny udzia w przeobraeniu wewntrznem

wielkiego pastwa, w którego skad wchodzi, w przejciu

z rzdów absolutnych w konstytucyjne, w przejciu z zasady

centralizacyi pastwowej w zasad samorzdu i autonomii

krajów, w przejciu z systemu bezwzgldnej germanizacyi

w system równouprawnienia narodowoci. Biorc udzia w tern

przeobraeniu, zbaczaa czasem pod wpywem wypadków

z drogi jasno wytknitej, opóniaa chwilowo swój rozwój,

ale ostatecznie — po raz pierwszy w historyi naszej poroz-

biorowej — nie zmarnowaa warunków korzystnych, które

otwary si dla spoeczestwa polskiego. Wród licznych dra-

matycznych przewrotów i przesile, w których od roku 1859

do 1873 dokonywa si przeom wewntrzny Austryi, Gahcya
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zdobya sobie ostatecznie stanowisko i urzdzenia, na których

moga oprze cay swój dzisiejszy, niedo dotyciczas oce-

niony, rozwój swój wewntrzny.

Epizod ten z dziejów wewntrznych Gahcyi przedstawia

nam nadto rzecz nadzwyczaj ciekaw i wan, proces dojrze-

wania politycznego, jaki si wówczas dokona w spoecze-

stwie polskiem w Galicyi, przejcie z pohtyki podyktowanej

wyobrani i uczuciem na polityk, podyktowan rozwag

i zrozumieniem realnych zada spoeczestwa. W ogniu na-

mitnej politycznej dyskusyi dokonywa si ten przeom uczu

i w^r^obrae, a do zwycistwa nowego kierunku poUtycznego

przyczyni si niemao nowy kierunek prac historycznych, pod-

jtych wówczas pod hasem wydobycia nagiej prawdy dzie-

jowej.

Ktokolwiek te zdaje sobie spraw ze znaczenia i wagi

historyi owych lat, w których Galicya dokonaa odrodzenia

swego politycznego, ten rozumie jak donioso historya ta

mogaby mie dla caego naszego spoeczestwa w chwili

obecnej, gdyby bya naleycie zbadan, w szczegóach swych

skrelon i wszystkim dostpn, ten odczuwa, jak zwaszcza

dla chwili obecnej mogaby by magistra vitae.

Pracy takiej historycznej niestety niemona w krótkim

czasie zaimprowizowa. Brak do niej studyów przedwstp-

nych, brak nawet zebranych razem ródowych materyaów.

Materyay te, nawet drukowane, jak sprawozdania stenogra-

ficzne Sejmu i Dzienniki praw ^), tak si rozproszyy i po zbio-

rach pubUcznych zdekompletoway, e odszukanie ich w cao-

ci jest przedsiwziciem niemal trudniejszem ni nabycie dru-

kowanych ju redniowiecznych róde.

*) Obowizujce obecnie w Galicyi ustawy i rozporzdzenia kon-

stytucyjne i administracyjne zestawione s systematycznie w dziele » Zbiór

ustaw i rozporzdze administracyjnych*, wychodzcem pod redakcy

Jerzego Piwockiego we Lwowie od r. 1897. Organizacya polityczna Gali-

cyi objt jest przewanie tomem I. tego wydawnictwa.
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Niemogc te obecnie dostarczy spoeczestwu pol-

skiemu penej historyi Galicyi z lat 1859—1873, postanowi-

limy zastpi jej brak wydaniem niniejszej ksiki, która

w krótkim czasie uoy si daa, a do historyi tej najwaniej-

sze podaje wskazówki.

Cz pierwsza tej ksiki, opracowana przez Michaa

Bobrzyskiego, kreli krótk, przedmiotow kronik ówcze-

snego rozwoju pohtycznego Galicyi, a jako objanienie jej

i rozwinicie podaje wybór aktów prawno-politycznych, w któ-

rych odwierciadlaj si usiowania polityczne i osignite

przez nie wyniki.

Cz druga ksiki, opracowana przez Wadysawa Leo-

polda Jaworskiego, przedstawia wykaz literatury pohtycznej,

która rozwijaa si na tle ówczesnych wypadków, objaniaa

je, uzasadniaa a niejednokrotnie nawet je wyprzedzaa, na-

stpnie za podaje obszerne wycigi z tych rozpraw, które

ówczenie na umysy spoeczestwa najwikszy wpyw wy-

wary, a dzi niepozbawione s ywej aktualnoci.

Inteligentny czytelnik, który nie ulknie si pewnego

trudu poczonego z odczytaniem dostarczonych mu w ten

sposób materyaów, odtworzy sobie ywo ca tre ówcze-

snego ycia politycznego i wypadków, a bdzie mia to zado-

wolenie, e sd o nich wytworzy sobie sam, z pierwszej rki.

Aby sd ten wypad sprawiedliwie, wydao nam si je-

dnak potrzebnera, aby czytelnikowi stawi przed oczy take

wyniki, jakie w Gahcyi osigna praca organiczna, która si

opara na urzdzeniach zdobytych w epoce walk konstytucyj-

nych.

Cz trzecia ksiki, opracowana przez Józefa Milew-

skiego, podaje w tym celu zestawienie porównawcze najwa-

niejszych dat statystycznych.

Kraków 20 Maja 1905.
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6. Statut Rady szkolnej krajowej galicyjskiej, studyum prawno-polityczne
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I.

Manifest cesarski z 28 Kwietnia 1859 oznajmi 1859.

ludom austryackim wojn wosk z Piemontem i Fran-

cy. Dzie 4 Czerwca przyniós Austryi przegran bi-

tw pod Magenta, dzie 24 Czerwca przegran bitw

pod Solferino. Nieszczliwa wojna odsonia jaskrawo

wszystkie ujemne strony rzdów biurokratycznych,

centralistycznych i germanizujcych. To te manifest

cesarski z 15 Lipca, oznajmujc zawarcie prelimi-

naryów pokojowych, zapowiedzia podniesienie we-

wntrznego dobrobytu i zewntrznej potgi Austryi

przez odpowiedni rozwój jej siy duchowej i matery-

alnej i przez stosowne reformy ustawo-
dawstwa i administracyi.

Zadanie to przypado w udziale gabinetowi

hr. Rechberga, który w czasie wojny 21 Maja przy- 21 Maja

szed do steru, a w którym najwaniejsz dla spe-

nienia tego zadania tek spraw wewntrznych otrzy-

ma namiestnik Galicyi hr. Agenor Gouchowski.

(Zarzd Galicyi poruczono tymczasem wicepre-

zydentowi namiestnictwa Karolowi Mosch.)

Artyku ogoszony w urzdowej gazecie wiede-

skiej w Sierpniu z ramienia gabinetu charakteryzowa

wiernie sytuacy, czste narady ministerstwa pod
1*
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prezydency Cesarza, narady ministrów z innymi m-
ami stanu, ogólne oczekiwanie i naprenie umysów.

»Gronem jest pooenie, wiell^ie trudnoci, gboliie

rany, zadane przez ze (Uebelstande) odziedziczone,

zbieg nieszczliwych okolicznoci i nieszczliw cho-

cia pen chway wojn. « Program reform, nad któ-

rym tocz si narady, zmierza gównie do skutecznej

kontroli wydatków, autonomii i wolnoci wyznania

stowarzysze religijnych niekatoUcMch, uregulowania

stanowiska izraelitów, przeprowadzenia z udziaem

mów zaufania ze wszystkich klas spoecznych re-

formy ustawy gminnej odpowiednio do stosunków

waciwych kadego kraju koronnego, przeniesienia

wielu agend z wadz rzdowych na organa samo-

rzdne, a nastpnie powoania do ycia reprezentacyi

stanowych w poszczególnych krajach koronnych. Ró-

wnoczenie rozpoczto rokowania z Wgrami.
Widomym objawem zamania dotychczasowego

systemu bezwzgldnej centralizacyi i germanizacyi

byy tymczasem liczne rozporzdzenia, któremi gabinet,

nie czekajc na reformy ustawodawcze, stanowisko

swoje zaznacza. Pierwszem z nich byo rozporzdze-

8 Sierp, nie ministra wyzna i owiaty z 8 Sierpnia, które

oznaczao odstpienie od zasady bezwzgldnego pano-

wania jzyka niemieckiego w szkoach rednich, miano-

wicie prywatnych, nie miao jednak w Gahcyi bezpore-

dniego skutku. Waniejszem, decydujcem dla Gahcyi

byo rozporzdzenie ministra spraw wewntrznych

20 Grud. z d. 20 Grudnia, które zatrzymujc jzyk niemiecki

w wewntrznem urzdowaniu wadz politycznych,

w zewntrznem zato urzdowaniu, tj. w stosunku stron

do wadz, obok jzyka niemieckiego dopucio jzyk

polski, a w Galicyi wschodniej take jzyk ruski,

i wadzom politycznym nakazao odpowiada w jzyku
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)rzez stron uytym. Rozporzdzenie to nadto gmi-

lom i obszarom dworskim w urzdowaniu wewntrz-

lem dozwolio wedug wyboru uywa jzyka nie-

nieckiego, polskiego lub ruskiego, a z wyjtkiem ma-

istratów miast wikszych, uywa take tego jzyka

AT stosunku z wadzami rzdowemi. Rozporzdzenie

-O pooyo nacisk na to, aby urzdnicy polityczni

nali jzyki krajowe, a tem samem otwaro przystp

do tych urzdów modziey polskiej i ruskiej.

Zgodnie z zasadami tego rozporzdzenia patent

cesarski z 1 Stycznia 1860 przy ogaszaniu ustaw 1860.

rozporzdze poleci uwzgldnia jzyki krajowe. 1 Styczn.

Analogiczne rozporzdzenie wyda minister spra-

wiedliwoci 24 Marca 1860, zezwalajc w Galicyi na 24 Marca

uywanie jzyka polskiego i ruskiego przy rozpra-

wach karnych z podsdnymi, którzy jzyka niemiec-

kiego nie rozumiej. Wykonanie tego polecenia napo-

tykao jednak na takie przeszkody, e minister

8 Czerwca przypomina je i zaostrza. Reformy w tym 8 Czerw,

kierunku stopniowo szy naprzód.

Rozporzdzeniem z 4 Lipca minister spraw we- 4 Lipca

wntrznych poleci nietylko wadzom politycznym,

lecz wszystkim wadzom w Galicyi, aeby w stosunku

ze stronami posugiway si ich jzykiem, tj. niemiec-

kim lub polskim, a we wschodniej GaUcyi take ru-

skim. D. 8 lipca minister skarbu wyda takie rozpo- 8 Lipca

rzdzenie do wadz skarbowych, a 9 lipca minister 9 Lipca

sprawiedliwoci analogiczne rozporzdzenie do sdów
w Gahcyi.

Tymczasem rozpoczo si dzieo ogólnej re-

formy pastwa. Na 31 Maja zwoa rzd do Wiednia 31 Maja

t. zw. wzmocnion Rad stanu, zoon z 59 czon-

ków mianowanych przez cesarza, która pod prezy-

dency arcyksicia Rainera jako ciao doradcze obra-
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dowa miaa nad sprawami przedoonemi jej przez

rzd, gównie nad budetem i podwigniciem opa-

kanych finansów. Rada ta, przekraczajc jednak

sw kompetency, zapucia si na pole reorganizacyi

27 Wrze, pastwa i dnia 27 Wrzenia wikszoci 34 gosów

owiadczya si za systemem federacyi krajów koron-

nyci, kiedy mniejszo 16 gosów daa centralisty-

cznej reprezentacyi. Wn-ótce po zamkniciu Rady

zapada pod tym wzgldem decyzya Monarchy.

20 Padz. W dniu 20 Padziernika 1860 r. ogoszony zo-

sta manifestem cesarskim pamitny dyplom, który

w Austryi otworzy er konstytucyjn. Dyplom ten

padziernikowy zapowiada konstytucy federalistyczn,

przenosi bowiem punkt cikoci ustawodawstwa na

sejmy krajów koronnych, a dla zaatwienia spraw

wspólnych tworzy rad pastwa zoon z delegatów

poszczególnych sejmów. Rada ta w penym komplecie

zaatwia miaa sprawy obchodzce ca monarchi,

cznie z Wgrami, a w cianiejszym komplecie, bez

udziau delegatów wgierskich, zaatwia sprawy

wspólne tylko krajom austryackim w cilejszem

znaczeniu, tj. bez krajów korony wgierskiej.

Równoczenie Agenor hr. Gouchowski, za któ-

rego inicyatyw dyplom padziernikowy przyszed do

skutku, mianowany zosta ministrem stanu i otrzyma

polecenie wygotowania ustaw zapowiedzianych dy-

plomem padziernikowym.

Szczegó charakterystyczny, pismem odrcznem

z tego 20 Padziernika Cesarz poleci Gouchowskiemu

przedoenie wniosków co do jzyka wykadowego
w uniwersytecie krakowskim i uwzgldnienia j-
zyków krajowych w gimnazyach galicyjskich.

Przeciw programowi politycznemu dyplomu pa-

dziernikowego wystpili jednak Wgrzy, domagajc
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si odrbnoci pastwowej i przywrócenia swojej

konstytucyi z 1848 roku, wystpiy wreszcie ywioy
domagajce si przedewszystkiem urzeczywistnienia

postulatów konstytucyjno-liberalnych, a pod naporem

tej opozycyi upad Agenor Gouciowski, a przepro-

wadzenie reformy dostao si w rce Antoniego

Sclimerlinga, który 15 Grudnia mianowany zosta 15 Grudn.

ministrem stanu.

II.

Nowy minister w okólniku wydanym do na-

miestników owiadczy przedewszystkiem gotowo
przyjmowania objawów opinii publicznej. Idc za t
inicyatyw, zebrao si w d. 31 Grudnia w Krakowie 31 Grudn.

grono powaniejszych obywateli Galicyi, uchwalio

memorya formujcy dania polityczne i wybrao

deputacy, która ministrowi miaa go wrczy. Me-

morya, odwoujc si do tego, e Polacy zczeni

z Rusinami tworz historyczno-pohtyczn indywidual-

no narodow, domaga si dla Gahcyi (podzielonej

wówczas na dwa okrgi rzdowe) jednego sejmu kra-

jowego z wadz ustawodawcz w kwestyach naro-

dowoci, zwyczaju, obyczaju, owiaty, majtku publi-

cznego i instytutów krajowych, dalej obsadzania urz-

dów przez ziomków, wreszcie jzyka krajowego take

w wewntrznem urzdowaniu wadz i w wychowaniu

publicznem, z przyznaniem jzykowi ruskiemu praw

uzdolnieniu jego odpowiednich. Memorya ten przed-

stawia deputacya ministrowi w d. 4 Stycznia 1861 r.
»<>ol.

Zanim przyszo do decyzyi w tej zasadniczej
^^^^'

sprawie, ukazao si postanowienie cesarskie z 4 Lu- 4 Lutego

tego, które zaprowadzio jzyk polski jako wykadowy



dla przewanej liczby przedmiotów na uniwersytecie

w Krakowie.

Praca nad konstytucy postpowaa tymczasem

26 Lutego tak szybko, e patent cesarski z 26 Lutego 1861 ogosij
w postaci: 1) ustawy o reprezentacyi pastwa, 2) oso-

bnych statutów dla kadego z krajów koronnych, mi-
dzy tymi Statutu dla królestwa Galicyi i Lodomeryi

z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem. Konstytucya ta

trzymaa si zewntrznie programu dyplomu padzier-

nikowego, ale przeksztacaa go wistocie w kierunku

centralistycznym. Kady kraj otrzyma wprawdzie wa-
sny sejm z wadz ustawodawcz i pewnym samorz-

dem oraz z prawem w^ybierania delegatów do Rady pa-
stwa, ale kompetencya ustawodawcza sejmów, z wy-

jtkiem wgierskiego, okrelon zostaa nader ciasno,

a caa waga ustawodawstwa skupion w Radzie pa-
stwa. W Radzie tej pastwa oprócz izby deputowanych,

zoonej z delegatów wybranych przez sejmy, stworzono

nadto izb panów, zoon z osobistoci powoanych

przez Koron, a bdc wyrazem jednoci pastwa.

Ordynacye wyborcze sejmowe opieray si nie na ró-

nicy stanu, lecz na systemie reprezentacyi interesów,

rozróniajc posów wielkiej i maej wasnoci wiejskiej
j

oraz posów miast i izb handlowych, a Statut krajowy

galicyjski, równobrzmicy niemal z innymi, uczyni

zado yczeniu objawionemu w memoryale z 31 Gru-

dnia 1860 r., tj. uzna jedno kraju i sejmu, ale

niemal poow posów sejmowych przyzna kuryi

maej wasnoci wiejskiej, czyli ludnoci wiejskiej,

stojcej wówczas na nizkim stopniu pod wzgldem

kultury i wiadomoci narodowej.

Centralistyczny kierunek gabinetu Schmerlinga

objawia si nadto w tern, e sejmy krajowe zwoy-

wane byy na krótko, tylko dla dokonania wyborów
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do Rady pastwa, w której skupia si caa dziaal-

no polityczna i ustawodawcza.

Pierwszy Sejm galicyjski
,
pod lask marsza-

kowsk Leona ks. Sapiehy, trwa tylko od 15 do 25 15 Kwiet.

Kwietnia, charakterystyczny tem, e w nim zasiad

wielki zastp posów wocian, polskich i ruskich,

wybranych z kuryi gmin wiejskich pod naciskiem

biurokracyi niemieckiej, posów tak nieowieconych

i przejtych tak nieufnoci do intehgencyi polskiej

i do konstytucyi wogóle, e po konstytucyi obawiah

si powrotu paszczyzny. Dla uspokojenia wocian,

podejrzhwie na konstytucy spogldajcych, zacz

te Sejm na wniosek Adama hr. Potockiego od

uchwalenia uroczystej deklaracyi przeciw przywróce-

niu paszczyzny. Sejm ten uchwali przez aklamacy

adres dzikujcy Monarsze za nadanie konstytucyi

i dokona wyborów do Rady pastwa, a program

swój polityczny zaznaczy poleceniem Wydziaowi

krajowemu, aeby przedoy projekt zastpienia j-

zyka niemieckiego w szkoach, w administracyi i s-

downictwie jzykiem polskim i ruskim oraz projekt

ustawy gminnej, nastpnie za wnioskiem o zapro-

wadzenie jzyka polskiego jako wykadowego we

wszystkich przedmiotach na uniwersytecie krakowskim.

Do spenienia tych postulatów byo jednak da-

leko. Dnia 29 Kwietnia 1861 otwart zostaa Rada pa- 29 Kwiet.

stwa, a posiedzenia jej przecigny si a do 18 Gru-

dnia 1862. Sejm wgierski nie przysa do niej

swych delegatów, protestujc przeciw konstytucyi

z 26 Lutego 1861 r., i domagajc si dla Wgier

samodzielnoci pastwowej. Wskutek tego delegaci

niemieccy liberalno-centrahstyczni , na których rzd

Schmerlinga si opar, uzyskaH w Radzie pastwa

wikszo, a delegaci polscy naleeU do opozycyi au-
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tonomicznej, domagajcej si rozszerzenia praw sej-

mów krajowych. System centralistyczny utrzyma si

wic w administracyi i ustawodawstwie, a wyrazem

jego bya ustawa gminna pastwowa, sanlccyonowana

10 Marca 1862 r., Ictóra gminom zapewnia liberaln

organizacy i szeroki samorzd, ale zarazem utwo-

rzya dla nich szablon zasadniczy, a pozostawiajc

ustawodawstwu krajowemu tylko uregulowanie szcze-

góów drugorzdnych, nie pozwoha mu obmyle dla

gmin organizacyi odpowiadajcej odmiennym w ka-
dym kraju stosunkom.

Kiedy delegaci-Polacy w parlamencie wiede-
skim, nalec do opozycyi, walczyli z centralizacy,

wybrani przez sejm delegaci-Rusini przeszli do wi-
kszoci rzdowej centralistycznej i uzyskali poparcie

swych ycze. Namiestnikiem Galicy i po duszym
wakansie mianowany zosta jenera hr. Mensdorf-

Pouilly.

Jeszcze przed zebraniem si Rady pastwa,

czynic zado Rusinom, uchyli Schmerling reskry-

24 Lutego ptem z 24 Lutego 1861 r. drukowanie ustaw i roz-

porzdze w przekadzie ruskim w dwóch kolumnach

goskami cyrylicy i aciskiemi, zostawiajc tylko cy-

13 Marca rylic, reskryptem z 13 Marca uchyli wszelkie mie-

szanie si rzdu w kwesty ortografii ruskiej, re-

10 Kwiet. skryptami z 10, 21 i 25 Kwietnia pozwoli wnosi
podania cyrylic i odpowiada na nie w teme pi-

18 Lipca mie, a namiestnik Galicyi reskryptem z 18 Lipca

objani, e pismo cyrylica oznacza uywany pospo-

licie skoropis.

1862. Waniejsz koncesy otrzymali Rusini w po-

23 Marca stanowieniu cesarskiem z 23 Marca 1862, moc któ-

rego utworzono dwie katedry z ruskim jzykiem wy-

kadowym na wydziale prawa uniwersytetu we Lwo-
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wie, na którym panowa jzyk wykadowy niemiecki,

nie tworzc równoczenie takici katedr polskici.

Reskrypt ministeryalny z 8 Kwietnia 1862, ka- 8 Kwiet.

dc nacisk na równouprawnienie obu narodowoci,

zaostrzy wreszcie postanowienia co do uywania j-

zyka i pisma ruskiego w urzdach i naoy na urz-

dników we wscliodniej czci Icraju obowizek na-

uczenia si pisma ruskiego.

W rozwoju politycznym Galicyi nastpia tym- 1863.

czasem dusza przerwa, wywoana wypadkami war-

szawskimi, wybuciem powstania w Królestwie i udzia-

em, jaki w niem wzia ludno polska w Galicyi.

W tych warunkach sejm, zwoany na 12 Stycznia, 12 Stycz.

nie powzi adnej uchway, zamknity ju 31 Stycznia.

Rok nastpny przyniós krajowi stan oblenia, 1864.

który ogoszony manifestem z 24 Lutego 1864, prze- 24 Lutego

cign si a do 18 Kwietnia 1865. W tym czasie

Sejm gahcyjski nie zosta zwoany a Rada pastwa

obradowaa bez udziau delegatów Galicyi. W miej-

sce hr. Mensdorfa, mianowanego 27 padziernika 1864

ministrem spraw zagranicznych, jenera br. Paumgar-

ten zosta namiestnikiem Galicyi.

W tych warunkach Gahcya nietylko nie moga

korzysta z uchwalonych przez Rad pastwa ustaw

z 27 Padziernika 1862 ku ochronie wolnoci osobi-27 Padz.

stej i prawa domowego, ale nie moga te w ramach

ustawy gminnej pastwowej przystpi do zorganizo-

wania swego samorzdu gminnego i pastwowego,

czem Sejmy innych krajów koronnych ju w r. 1863

si zajy. Biurokracya niemiecka w urzdach gali-

cyjskich wzmocnia swe stanowisko.

Rada pastwa obradowaa tymczasem dalej, 1865.

wykazujc coraz dowodniej niemono przeprowa-

dzenia konstytucy i z 1861 r. Spór zWgrami niemoliwie
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si zaostrzy, w r. 1864 opucili Rad pastwa Czesi.

Niemcy pozostali panami sytuacyi, ale podzieleni na

stronnictwa, odwracali si coraz wicej od gabinetu,

który z urzeczywistnieniem wszystkich postulatów li-

beralno-konstytucyjnych si nie spieszy. W tych wa-

27 Lipca runkach Schmerhng musia ustpi w d. 27 lipca

1865 r., a ster rzdów dosta si w rce Ryszarda

hr. Belcrediego, który sobie postawi za zadanie po-

wróci do zasad dyplomu padziernikowego 1860 r.

III.

20 Wrze. W tym celu manifest cesarski z 20 wrzenia

1865 r. zawiesi ustaw konstytucyjn z r. 1861 o re-

prezentacyi pastwa, aeby j cznie z dyplomem

padziernikowym podda pod obrady sejmów wgier-

skiego i kroackiego, a uzyskane tam rezultaty roz-

praw przedoy nastpnie legalnym przedstawicielom

innych krajów, t. j. niewgierskich, dla wysuchania

i uwzgldnienia ich równowanego owiadczenia si,

a tem samem i now konstytucy drog ogólnego po-

rozumienia si doprowadzi do skutku. Punkt ciko-
ci przenosi si na razie na sejmy krajowe.

23Listop. Sejm galicyjski, zwoany na 23 Listopada, roz-

pocz sw pamitn sesy, pierwsz naprawd po-

wicon uregulowaniu stosunków krajowych niecier-

picych zwoki. Przecigna si ona a do 28 Kwie-

tnia 1866 r.

Sejm, odpowiadajc na odczytane mu pismo

23 List. odrczne cesarskie z 7 Listopada, uchwali 23 Listo-

pada adres do Tronu, w którym owiadczy go-

towo przyczynienia si do reformy pastwa, zapo-

wiedzianej przez Monarch, i wynurzy nadziej, e
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przytem ywotne potrzeby kraju susznego doczekaj si

uwzgldnienia. Zarazem uchwali Sejm osobny adres

z podzikowaniem za amnesty udzielon skazanym

za przestpstwa polityczne popenione udziaem w po-

wstaniu.

Sejm ten uchwali pierwszy budet samorzdny 1866.

krajowy; dalej projekt ustawy o ogaszaniu ustaw

krajowych, uchwa Sejmu i rozporzdze Wydziau

krajowego w dzienniku ustaw i rozporzdze kra-

jowych w jzyku polskim jako autentycznym, nadto

w jzyku ruskim i przekadzie niemieckim; uchwali

wreszcie szereg projektów ustaw organizujcych sa-

morzd miejscowy i powiatowy, a przed zamkni-

ciem zaznaczy jeszcze raz stanowisko swe poli-

tyczne, uchwalajc 27 Marca 1866 r. deputacy do 27 Marca

Korony z adresem, w którym uprasza o ustanowie-

nie osobnego kanclerza dla Galicyi, » krajowca, zna-

jcego stosunki krajowi naszemu waciwe, zwiza-

nego z krajem wspólnoci uczu, ycze i intere-

sów, któryby w Radzie Korony odpowiednie wano-

ci kraju naszego zajmowa stanowisko, by tame

przedstawicielem i rzecznikiem jego interesów^ i po-

trzeb i mia sobie powierzony naczelny kierunek spraw

krajowych*.

Projekty ustawodawcze sejmu jeszcze w r. 1866

uzyskay sankcy monarsz, a tak przyszy do skutku

ustawy: 10 Czerwca o ogaszaniu ustaw; 12 Sierpnia ^^ g.^
"

ustawa gminna, ustawa o obszarach dworskich i ustawa

reprezentacyi powiatowej, wreszcie ustawa o pa-

tronacie szkolnym i konkurencyi szkolnej, 15 Sier- 15 Sierp.

pnia ustawa o konkurencyi kocielnej, 18 Sierpnia 18 Sierp,

ustawa o konkurencyi drogowej. Przedtem jeszcze

1 Kwietnia uzyska sankcy statut samorzdny mia-

sta Krakowa, a nie uzyska jej tylko z powodów kom-
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petencyjnych uchwalony przez Sejm statut miasta

Lwowa. Ugruntowany w ten sposób samorzd mia

swoje bdy, nie zdoby si na poczenie gro-

mady wiejskiej i dworu w gmin zbiorow, czego

domagaa si mniejszo zoona z posów la'al5;owskicti,

nie stworzy gminy mogcej sprosta swemu zada-

niu, ale ograniczy wszechwadz biurokracyi i otwo-

rzy wszystkim warstwom ludnoci szerokie pole pracy

publicznej i spoecznej zgody. Wykonanie tych ustaw

zoy rzd w rce Agenora hr. Gouchowskiego, który

20 Wrze. 20 Wrzenia 1866 r. mianowany zosta powtórnie na-

miestnikiem Galicyi.

Dalsze prace Sejmu przerwaa gotujca si

wojna. Manifest cesarski z 17 Czerwca 1866 r. ogo-

si wojn z Prusami i Wochami, 24 Czerwca wy-

graa Austrya bitw pod Custozz, 3 Lipca przegraa

bitw pod Koniggratzem, 23 Sierpnia zawara pokój

praski, moc którego utracia Wenecy i ustpia ze

zwizku Rzeszy niemieckiej.

13 Padz. Pismem odrecznem z 13 Padziernika podzi-

kowa Cesarz ludom za ofiary poniesione w czasie

wojny.

Przerwane prace sejmów rozpoczy si na nowo.

19 List. Sejm galicyjski, zwoany na 19 Listopada, a obradu-

jcy a do 31 Grudnia, odpowiadajc na pismo od-

10 Grud. rczne Cesarza, uchwali 10 Grudnia adres do Tronu,

w którym >bez obawy odstpstwa od myH narodo-

wej a z wiar w posannictwo Austryi* z gbi serca

wypowiedzia pamitne sowa: »Przy Tobie Najja-

niejszy Panie stoimy i sta chcemy* i wytkn tem

samem dalszej polityce kraju stanowczy kierunek po-

pierania wszystkiego, co moe przyczyni si do siy

i potgi Monarchii bez wzgldu na wewntrzne spory

i walki.
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Uzupeniajc dzieo organizacyi Icraju, Sejm ten

uciwali nastpnie projelit Statutu Rady szl{;oInej kra-

jowej i projelct ustawy o jzylcu wykadowym w szko-

aci ludowyci i rednicti.

Powoany po wojnie pruskiej na ministra spraw 1867.

zewntrznyci hr. Beust, koczy tymczasem pospie-

sznie ukady z Wgrami, przyznajc im odrbno
pastwow a zadawalniajc si okreleniem spraw

wspólnyci, Idóre przez wspólne ministerstwo austrya-

cko-wgierskie i przez instytucy wspólnyci deega-

cyi zaatwiane by miay. Trudno polegaa w tem,

aby dla ukadu tego pomidzy Wgrami i Koron
uzyska zatwierdzenie reprezentacyi krajów austrya-

ckich. Belcredi pragn to osign zapomoc stron-

nictw federalistycznych i autonomicznych, robic im

odpowiednie na rzecz autonomii krajów koronnych

koncesye, uzyska te patent cesarski z 2 Stycznia 2 Styczn.

1867 r., zwoujcy »nadzwyczajn* Rad pastwa na

25 Lutego celem dokonania rewizyi konstytucyi, a c!la

uzyskania wikszoci rozwizujcy sejmy krajowe,

rozpisujcy nowe do nich wybory i polecajcy sej-

mom, aby bez wzgldu na kurye dokonay wyboru

delegacyi. Wywoao to burz stronnictw niemieckich

liberalno - centrahstycznych, których rzecznikiem sta

si hr. Beust, obiecujc sobie, e z ich pomoc a-

twiej przeprowadzi zatwierdzenie ugody z Wgrami.

Z konfliktu tego w onie ministerstwa wyszed zwy-

cisko Beust i po ustpieniu Belcrediego 4 Lutego 4 Lutego

stan na czele rzdu.

IV.

Wgrzy 17 Lutego otrzymali osobne minister-

stwo i uznanie swej odrbnoci pastwowej, a Sejmy
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18 Lutego krajów austryackich, zwoane na 18 Lutego, otrzy-

may reskrypt cesarski, który im oznajmi zawarcie

ugody z Wgrami, uchyli za\^'ieszenie ustawy kon-

stytucyjnej z 26 Lutego 1861 r. i wezwa je na pod-

stawie teje ustawy do wyboru delegacyi do Rady

pastwa, która miaa ugod wgiersk przyj dla

krajów austryackich. Postanowienie to przyjte zo-

stao z radoci przez Niemców centralistycznych,

którzy, godzc si ju z koniecznoci na odrbno'

pastwow Wgier, ugody wgierskiej nie chcieli oku-

pywa adn na rzecz autonomii krajów austryackicli

koncesy, a z oburzeniem przez Sowian, którzy na-

dzieje swoje rewizyi konstytucyi austryackiej w du-

chu federalistycznym czy autonomicznym ujrzeU za-

groone. Dlatego sejmy czeski, morawski i kraiski,

w których federahci mieh wikszo, zaprzeczyy

Radzie pastwa prawa przyjmowania ugody wgier-

skiej i odmówiy wysania do niej delegatów. Zostay

natychmiast rozwizane celem przeprowadzenia no-

wych wT^borów i uzyskania pod naciskiem rzdu
wikszoci centralistycznej.

Sejm galic^'jski w trudnem znalaz si pooe-
niu. Nowe wybory zmnieniy ju znacznie jego fizyo-

nomi. Zmniejszy si nieco zastp nieowieconych

posów wocian, a i ci, którzy do niego weszli,

uspokoih si w swoim antagonizmie i podejrzliwoci.

W wikszoci inteligentnej polskiej zarysoway si

natomiast dwa polityczne kierunki. Cz posów —
a do nich naleeli wówczas posowie krakowscy —
pragna pój za przykadem sejmu czeskiego, nie

wysya delegacyi do Rady pastwa, a tern samem
zmusi rzd do powrotu na drog federalizmu. Druga

cz posów uwaaa t polityk wobec energii rzdu

za bezcelow i dla kraju niebezpieczn, bo kraj,
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wigajcy z dugoletniego zaniedbania i spoecznego

ozstroju, potrzebowa gwatem nie walk politycznych,

3CZ spokojnej wewntrznej pracy. Posowie ci dyli
atem do wyboru delegacyi, uznania Rady pastwa
ugody wgierskiej. Na tej drodze spodziewali si

zyska dla kraju take pewne narodowe koncesye.

lapowiedzi ich byo postanowienie cesarskie z 25 25 Lutego

^utego 1867 r., które na wydziale prawa w Uniwer-

ytecie lwowskim utworzyo kilka katedr z jzykiem

yykadowym polskim. Posowie ci pod przewodem

iemiakowskiego, poparci caym wpywem namie-

stnika Gouchowskiego, uzyskali w Sejmie wikszo,
i tak Sejm 99 gosami przeciw 34 powzi pamitn
jchwa z 2 Marca 1867 r., moc której postanowi 2 Marca

iokona wyboru delegacyi do Rady pastwa bez

zastrzeenia. Projektowany adres cofna Komisya

5ejmowa » wobec zaszych wypadków i wobec niebez-

pieczestwa, na jakie przez uchwalenie tego adresu

mogoby by naraone wewntrzne kraju zadanie*.

Tem samem Sejm przesdzi o polityce kraju w na-

stpnych latach.

Dnia 30 Marca i 3 Kwietnia Sejm wgierski

przyj ustaw o sprawach wspólnych obu poów
monarchii, czyli t. zw. ugod, tworzc tem samem dla

drugiej poowy fakt dokonany. 8 Czerwca Cesarz Fran-

ciszek Józef koronowa si królem wgierskim.

Rzd austryacki przeprowadzi tymczasem wy-

bory do Sejmów rozwizanych, uzyska w nich wi-
kszo centralistyczn, a chocia delegaci czescy wy-

brani do Rady pastwa, przeszli na drog abstynencyi,

to Rada pastwa, zebrana 20 Maja, ujrzaa si z ich

wyjtkiem w komplecie. Hr. Beust zjedna w niej dla

ugody wikszo centralistyczno-liberaln niemieck

zezwoleniem na reform konstytucyi z r. 1861 w du-

OORODZENIE 6«LICVI. 2
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5 Czerw, chu liberalnym. Delegacy za polsk 5 Czerwca po-

zyska dla ugody przyrzeczeniem sankcyonowania pro-

jektów uchwalonych przez Sejm o Radzie szkolne;

krajowej i o jzyku wykadowym w szkoach ludc

wyeh i rednich i nadziej dalszych koncesyi. Pierw-

szy z tych projektów otrzyma sankcy ustawodaw-

22 Czerw, cz 22 Czerwca, drugi ogoszony zosta na mocy po-

25 Czerw, stanowienia cesarskiego z 25 Czerwca 1867 r. TaJ

dokona si najwaniejszy krok na polu samorzdi

narodowego. Szkoy ludowe i rednie otrzymay j-

zyk wykadów polski i ruski, zarzd szkó dosta

si w rce kolegium zoonego z reprezentantó^

rzdu, kocioa, samorzdu i szkoy.

Delegacya polska wzia za to cz^mny udzia

w caej pracy konstytucyjnej, któr Rada pastwi

zaja si a do koca 1867 r., chocia przeciw nie

którym ustawom jako zb^i centralitycznym wyst
powaa stanowczo , a przedewszystkiem gosowaj

21 Grud. za ugod wgiersk. Dnia 21 Grudnia 1867

otrzymay sankcy cesarsk nowe ustawy konstytu

cyjne austryackie, z których najwaniejsze dla Gali

cyi byy ustawa zasadnicza o reprezentacyi pastwi

i ustawa o powszechnych prawach obywateli. Pierw

sza cieniaa dotychczasow kompetency ustawo

dawcz Rady pastwa, rozszerzajc tem samem kom
petency sejmów, a w szczególnoci przekazujc ii

cae ustawodawstwo gminne. Druga zagwarantowali

ludnoci, jednostkom i zwizkom spoecznym szeroki

miar swobód obywatelskich.

Wskutek sankcyi tych ustaw i utrwalenia dua

lizmu monarchii obok ministerstwa wspólnego i mi

nisterstwa wgierskiego utworzono ministerstwo dh

krajów austryackich. Na czele jego w kocu Grudni;
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tan Karol hr. Auersperg, a ministrem rolnictwa

nianowany zosta Alfred hr. Potocki.

Rada pastwa obradowaa jeszcze do 24 Czerwca 1868.

868 r., uchwalajc ustawy konfesyjne z d. 25 Maja

V duchu liberalnym i przeprowadzajc rozdzia

;downictwa od administracyi w ustawie z 19 Maja

) urzdzeniu politycznych wadz administracyjnych

w ustawie z 11 Czerwca o organizacyi sdów po-

viatowych. Delegacya polska w pracach tych braa

idzia, bronic zasady autonomicznej. Obrona ta

przyniosa na razie ten wielki skutek, e uchylono

podzia administracyjny Gahcyi na zachodni i wscho-

dni, i ustanowiono w niej jednolite wadze admini-

;tracyjne krajowe we Lwowie.

Rozporzdzenie cesarskie z 23 Lutego polecio 23 Lutego

sdom gahcyjskim przeprowadza obrady i pisa re-

feraty w tym jzyku, w którym rozprawa ze stro-

aami si prowadzi i bya pierwszym wyomem od

zasady jzyka niemieckiego w wewntrznem urzdo-

waniu w Galicyi.

Korona dbaa o pozyskanie Polaków dla dziea

uspokojenia pastwa, któremu Czesi najmocniej si

opierali, a objawem tej yczhwoci bya zapowied

podróy Cesarstwa do Galicyi. Rozszerzenie autono-

mii i samorzdu narodowego Galicyi wydawao si

aktualnem, o ile bez wywrotu konstytucyi dokona

si mogo.

Usposobienie polityczne Gahcyi zmienio si tym-

czasem stanowczo, gównie pod wpywem faktu, e
Wgry zawierajc wanie ugod z Kroacy, zape-

wniy jej szerok odrbno ustawodawcz i admini-

stracyjn. Przeciw konstytucyi austryackiej wieo
uchwalonej zbudzia si powszechna opozycya. Stron-

nictwo » demokratyczne « a zarazem federalistyczne

2*
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utworzone we Lwowie pod przewodnictwem Fran-

ciszka Smolki dyo wprost do tego, aby wyprzer-

si udziau, jaki w uciwaleniu tej konstytuc^d wzia
delegacya polska, a czc si z Czeciami przej do

biernej opozycyi. Wikszo przewana kraju, autono-

mistyczna nie chciaa wzej na drog polityki tak

niebezpiecznej , ale postanowia nie zadowolni si

wywalczaniem stopniowem ustpstw, lecz zada na

drodze legalnej przez Rad pastwa przyznania dla

Galicyi podobnego stanowiska, jakie od Wgrów uzy-

skaa Kroacya.

22Sierpn. Sejm galicyjski zwoany na 22 Sierpnia 1868 r.,

a obradajcy do 10 Padziernika, nie zadowolni si

te uchwaleniem projektów ustaw o jzyku urzdo-

wym wadz administracyjnych, skarbowych i sdo-

wych, oraz projektu ustawy o jzyku wykadowym
w uniwersytecie lwowskim i krakowskim, lecz uchwali

t. zw. rezolucy galicyjsk. Sejm odrzucajc wniosek

Smolki o zerwanie z Rad pastwa, wybra do niej

28Wrze. delegacy, ale d. 28 Wrzenia postawi jej program

dalszego dziaania sformuowany w rezolucyi, a w adre-

sie do Tronu go uzasadni. Rezolucya obejmowaa

rozszerzenie ustawodawstwa krajowego idce tak da-

leko, e dla Rady pastwa pozostawiaa tylko naj-

waniejsze sprawy ogólno-pastwowe, a nastpni

obejmowaa oddanie caej administracyi w tym za-

kresie rzdowi krajowemu odpowiedzialnemu przei

Sejmem, czyli samorzdowi krajowemu i ustanowieni

osobnego, najwyszego sdu. Program nakrelony tai

szeroko rozlunia zupenie zwizek czcy Galicyi

z pastwem i tworzy wielki wyom w konstytuc^yi

Wystpi przeciw temu rzd, a w szczególnoci na-

miestnik Gouchowski, zagroono Sejmowi odwoa-

niem podróy cesarskiej, do której wszystkie ju uczy-
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iono przygotowania, ale wikszo sejmowa, w któ-

ej zorganizowa si osobny klub rezolucyonistów, nie

istpia przed tym naciskiem, nie daa si nawet na-

oni do ograniczenia programu do skromnieiszyci,

noliwszych granic i do zagodzenia adresu potpia-

cego ostro konstytucy. Uciwalenie adresu i rezo-

ucyi pocigno za sob zaraz dwa widoczne na-

tpstwa. Podró cesarska do Galicyi zostaa odwo-

an, a Agenor Gouchowski ustpi z namiestnikow-

twa, które duszy czas pozostao nieobsadzone,

a którem kierowa bar. Possinger-Choborski.

W Radzie pastwa zwoanej na 17 Padzier- 17 Padz.

nika 1868 r., a obradujcej do 15 Maja 1869 r. de-

legacya polska stoczya pierwsz kampani rezolu-

cyjn bez adnego skutku. Miaa przeciw sobie rzd

i wikszo centralistyczn. Komisya konstytucyjna, 1869.

do której z trudem rzecz odesano, przewlekaa

obrady i owiadczya si przeciw rezolucyi, a jeeli

sprawa na porzdek obrad penej izby nie przysza,

to stao si to dlatego, e Niemcy nie chcieli po-

pchn Polaków do biernej opozycyi w chwiU, w któ-

rej przeciw opozycyi czeskiej uciekali si do stanu

wyjtkowego w Czechach. Tem mniej chcia to uczy-

ni rzd, na którego czele ju od koca Wrzenia

1868 r. sta hr. Taaffe, a który w najwaniejszych

dla monarchii sprawach, jak przy uchwaleniu ustawy

wojskowej, doznawa stanowczego od delegacyi pol-

skiej poparcia.

Natomiast wikszo centralistyczna uchwalia

ustaw o szkoach ludowych, chocia Polacy usu-

nU si od gosowania, protestujc przeciw temu, e
ustawa ta zakrelajc ustawodawstwu krajowemu

zbyt ciasne granice, narusza konstytucy. Ustawa

14 Maja 1869 r. uzyskaa sankcy. 14 Maja
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Wówczas rzd, pragnc unikn zbyt wielkiego

rozgoryczenia Polaków, zdecydowa si na krok, który

nie naruszajc konstytucyi, najwaniejszemu ich po-

stulatowi, sformuowanemu na ostatnim sejmie, uczy-

ni zado. Na mocy najwyszego postanowienia

4 Czerw, z d. 4 Czerwca ministerstwo zaprowadzio jzyk pol-

ski jako urzdowy w urzdowaniu wewntrznem wadz
administracyjnych i sdów w Galicyi. Postanowienie

to przeprowadzono w tyme roku szczerze i sta-

nowczo. Tem samem wszystkie wadze w Galicyi do-

stay si w rce Polaków i Rusinów, a resztki biuro-

kracyi niemieckiej ustpiy z kraju, o którym mona
byo powiedzie, e chocia bez formalnej odrbnoci

administrycyjnej faktycznie do niej bardzo si zbliy.

Nie wpyno to jednak na zmian polityki Sejmu,

15Wrze. który zwoany 15 Wrzenia, odradowa do 13 Listo-

pada. Sejm odrzuci wprawdzie w pierwszem czyta-

niu wniosek Smolki o przejcie do biernej opozycyi,

5 Listop. ale 5 Listopada 1869 r. ponowi w caoci rezolucy

z 1868 r. i uchwaU projekty ustaw o Radzie szkol-

nej krajowej, oraz o Radach szkolnych okrgowych

i miejscowych i o seminaryach nauczycielskich tak

sformuowane, e tylko w razie urzeczywistnienia re-

zolucyi mogy liczy na sankcy, za projekty rz-

dowe ustaw o zakadaniu i utrzymaniu szkó ludo-

wych i o uczszczaniu do szkoy, oraz o stosunkach

prawnych nauczycieh odesa do Rady szkolnej kra-

jowej ze wzgldów kompetencyjnych, opóniajc tem

akcy okoo owiaty ludowej. Sesya ta mina bez-

podnie.

llGradn. Rada pastwa zwoana na 11 Grudnia 1869 r.,

a obradujca do 8 Kwietnia 1870 r., bya widowni
drugiej kampanii rezolucyjnej.
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Tym razem jednak zmieniy si warunki poli- 1870.

tyczne. W onie gabinetu powsta spór. Ministrowie

(raaffe, Potocki i Berger, widzc nieugity opór Cze-

3iów przeciw konstytucyi, widzc wzmagajc si

)pozycy Polaków i Niemców konserwatywnyci prze-

Iciw polityce centralistycznej a liberalnej na polu wy-

znaniowem, chcieli wstpi na drog koncesyi i uka-

dów, reszta ministrów dya do przeprowadzenia

konstytucyi w kierunku centralistycznym i do za-

mania opozycyi. Decyzya Monarchy wypada na razie

na rzecz tych ostatnich, mniejszo 15 Stycznia 1870 r.

ustpia z gabinetu, w którym przewodnictwo obj
Hasner. Ale ten gabinet na wzkro centralistyczny,

o ile chcia bezwzgldnie wystpi przeciw opozycyi

czeskiej i klerykalno-niemieckiej, o tyle dlatego nie

by zasadniczo przeciwny ukadowi z delegacy polsk.

Najskuteczniejszym rodkiem zamania opozycyi i sej-

mów byo odebranie im prawa wysyania delegatów

do Rady pastwa i zaprowadzenie bezporednich wy-

borów do Rady pastwa, tj. wyborów wprost przez

ludno przedsibranych. Do tego potrzeba byo zmie-

ni, jeeU ju nie Statuty krajowe, to przynajmniej

ustaw z 21 Grudnia 1867 r. o reprezentacyi pastwa,

a zmiana taka wymagaa wikszoci dwóch trzecich

gosujcych. T liczb gabinet centralistyczny w izbie

poselskiej nie rozporzdza, móg j uzyska z po-

moc Polaków. Std przedmiot targu. JeeU Polacy

zgodz si gosowa za bezporednimi wyborami,

wikszo centralistyczna zrobi im ustpstwa w kie-

runku rezolucyi. Rezolucya, nie we wszystkich swoich,

lecz w wielu postulatach za t cen staa si aktu-

aln. Dyskutowano wic nad jej treci w komisyi

konstytucyjnej, okrelano co z niej jest moebnem,

autonomista niemiecki Rechbauer przedoy jej mo-
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dyfikacy, Polacy nie chcieli jednak i nie mieli od-

wagi zgodzi si na bezporednie wybory, wszak re-

zolucya okrelenie wyborów do Rady pastwa za-

strzegaa cakowicie Sejmowi, a wobec tego wikszo
28 Marca komisyi przyja w^kocu 28 Marca wniosek nieprze-

sdzajcy jeszcze sprawy: »Gdy rozszerzenie auto-

nomii królestw i krajów moliwem jest tylko przy

równoczesnem wzmocnieniu wadzy centralnej, a ta

da si osign tylko w drodze odpowiedniej reformy

wyborów do Rady pastwa, przeto przed dokonaniem

tej reformy zmiany konstytucyi proponowane przez

Grocholskiego i towarzyszy nie wydaj si obecnie

dopuszczalne i przechodzi si nad niemi do porzdku
dziennego.* Polacy uchylili si od gosowania w ko-

31 Marca misyi, a 31 Marca zoyli mandaty do Rady pa-
stwa, pocigajc za sob reszt autonomistów, tak,

e w izbie zostao tylko 129 posów centralistów,

midzy nimi dwóch Soweców i jeden Rusin. Do-

prowadzio to do upadku gabinetu Hasnera i utwo-

rzenia nowego gabinetu pod sterem Alfreda hr. Po-

i Kwiet. tockiego 11 Kwietnia 1870 r.

II

Gabinet ten wyjedna postanowienie cesarskie

30 Kwiet. z 30 Kwietnia zaprowadzajce jzyk polski jako wy-

kadowy dla wszystkich przedmiotów na uniwersytecie

krakowskim z wyjtkiem literatury niemieckiej, a uka-

dajc si z Polakami, sformuowa ustaw rozszerza-

jc autonomi i samorzd Galicyi, w porównaniu

z programem rezolucyi w sposób do skromny. Do
wniesienia tego projektu jednak nie przyszo, bo

wszystkie próby lir. Potockiego nakonienia Czechów
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io zaniechania biernej opozycyi rozbiy si o ich

przesadne dania i upór.

Patent cesarski z 21 Maja rozwiza Rad pa- 21 Maja

itwa i sejmy irajowe i zarzdzi nowe wybory, re-

skrypt cesarski z 20 Sierpnia do sejmu galicyjskiego 20 Sierp.

zapowiedzia uwzgldnienie ycze kraju z uwzgl-

dnieniem warunków jednoci pastwa i stosunków

jego pohtycznyc.h

Sejm zebrany 20 Sierpnia, a obradujcy do

2 Wrzenia 1870 r., odpowiadajc 31 Sierpnia na

ten reskrypt adresem, ponowi w nim rezolucy

1868 r. i wybra delegacy; dla rozwoju wewntrz-

nego kraju min zreszt w oczekiwaniu urzeczywi-

stnienia rezolucyi bezpodnie. Rozwój ten opónia

si, a na polu szkolnictwa ludowego wprost cofn,

bo rezolucya wstrzymaa wydanie ustaw szkolnych

i stworzenie dla Rady szkolnej krajowej niezbdnych

organów wykonawczych. Pragnc zemu zaradzi, mi-

nisterstwo rozporzdzeniem z 22 Listopada ogosio 22 Listop.

tymczasowy statut seminaryów nauczycielskich, a roz-

porzdzeniem z 1 Grudnia organizacy rad szkolnych 1 Grudn.

miejscowych i okrgowych.

Gabinet niedoprowadziwszy do porozumienia 1871.

z Czechami, a napotkawszy w Radzie pastwa zwo-

anej od 15 Wrzenia do 22 Listopada namitn
opozycy niemieck, ustpi ostatecznie 4 Lutego, a na 4 Lutego

jego miejscu stan gabinet Hohenwarta z tem samem

zadaniem, a w szczególnoci z zadaniem rozszerzenia

autonomii galicyjskiej. Gabinet ten wystpi do sta-

nowczej walki z centrahzmem niemieckim i postano-

wi przeprowadzi dania Polaków i Czechów.

Zwoawszy Rad pastwa na 20 Lutego (do 20 Lutego

10 Lipca) wyjedna 11 Kwietnia zamianowanie Kazi- 11 Kwiet.

mierz Grocholskiego ministrem bez teki i przyznanie
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mu wpywu na zaatwienie spraw galicyjsliicti. W ten

sposób urzeczywistni si jeden z postulatów rezo-

lucyi utworzenia osobnego ministerstwa dla Galicyi.

25 Kwiet. Dnia 25 Kwietnia przedoy rzd Radzie pa-
stwa opracowany za Potockiego projekt rozszerzenia

autonomii galicyjskiej. Wyczajc z kompetencyi

Rady pastwa szereg spraw co si tyczy Galicyi, pro-

jekt przekazywa je tem samem ustawodawstwu kra-

jowemu Galicyi. Najwaniejszem byo oddanie Galicyi

caego ustawodawstwa szkolnego, nie wyczajc uni-

wersytetów i ustawodawstwa o organizacyi wadz po-

litycznych, ale tylko pierwszej i drugiej instancyi,

przez co zastrzeone zostao, e rzd krajowy Galicyi

podlega bdzie ministerstwu pastwa w Wiedniu

jako najwyszej instancyi. Dalsze zastrzeenie pole-

gao na tem, e ustawodawstwo o szkoach i wa-
dzach administracyjnych Galicyi obraca si ma
w granicach rodków pieninych zezwolonych przez

Rad pastwa, co na nie wielkie wkadao wizy.

Projekt przyznawa dalej Galicyi ministra w Radzie

Korony i osobny senat w sdzie najwyszym w Wiedniu.

Przy obradach komisyi nad tym projektem cen-

tralici niemieccy owiadczyU si teraz za nim, po-

zostawiali nawet zgodnie z projektem Sejmowi gali-

cyjskiemu prawo wysyania delegacyi do Rady pa
stwa, ale wszystko pod warunkiem, e Polacy dopo-

mog do zaprowadzenia w reszcie pastwa wyborów

bezporednich do Rady pastwa drog ustawy pa-
stwowej, e w sprawach pozostawionych autonomi

galicyjskiej w Radzie pastwa nie bd bra udziau

a tem samem zabezpiecz Niemcom panowanie w pa
stwie i dopomog do zamania oporu Czechów. N;

ten warunek nie chcia si zgodzi przedewszystkie

rzd, który dc do uspokojenia biernej opozycy
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czeskiej, owiadczy wyranie, e gotów jest podobne

rozszerzenie autonomii zaproponowa dla Czech, je-

eli opozycya czeska tern si zadowolni. Wobec tego

obrady komisyi nie doprowadziy do rezultatu i trze-

cia kampania rezolucyjna skoczya si bez skutku.

Rzd stara si ten zawód wynagrodzi Pola-

kom, mianujc Gouchowskiego (po raz trzeci) na-

miestnikiem Galicyi, uchylajc postanowieniem cesar-

skiem z 4 Lipca 1871 r. wszelkie ograniczenia wy- 4 Lipca

kadów polskich i ruskich na uniwersytecie lwow-

skim, czyli uchylajc wykady niemieckie a zaprowa-

dzajc postanowieniem cesarskiem z 26 Sierpnia j- 26 Sierpn.

zyk polski jako wykadowy w szkole politechnicznej

we Lwowie.

Tymczasem gabinet hr. Hohenwarta przystpi

do ostatecznej z centrahzmem rozprawy. Patent ce-

sarski z 10 Sierpnia rozwiza Rad pastwa i om
sejmów^ majcych wikszo centraUstyczn. Zwoano
je na 14 Wrzenia.

Sejm galicyjski ograniczy si do uchwalenia H Wrze.

2 Padziernika adresu ponawiajcego rezolucy i mi-

n zreszt, obradujc do 17 Padziernika, bez re-

zultatu.

Walka pohtyczna skupia si w Sejmie czeskim,

w którym szlachta feudalna i posowie czescy osi-

gnh wikszo, a nie zadawalniajc si rozszerzeniem

autonomii i koncesyami narodowemi, zadah w po-

rozumieniu z hr. Hohenwartem przywrócenia pa-
stwowego prawa czeskiego w t. zw. artykuach fun-

damentalnych. Uchwaa ta zagrozia ju nietylko cen-

trahzmowi konstytucyi austryackiej, ale dualizmowi

monarchii opartemu na ugodzie wgierskiej, wywo-

aa te nietylko szalony opór Niemców, ale take

interwency rzdu wspólnego (hr. Beusta) i interwen-
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cy rzdu wgierskiego (hr. Andrassego) u Korony.

27 Padz. Pod tym naciskiem 27 Padziernika upad hr. Ho-

henwart, a z nim minister Grocholski. Dnia 25 Li-

.stopada przyszed do steru gabinet centralistyczno-

hberalny ks. Adolfa Auersperga, w którym minister-

stwo dla Galicyi pozostao na razie nieobsadzone (a
do 21 Kwietnia 1873 r.).

VI.

Rad pastwa zwoano na 27 Grudnia 1871, a mowa
tronowa, stawiajc w program rzdu spraw bezpo-

rednich wyborów dla zapewnienia Radzie pastwa
zupenej niezawisoci, zapowiadaa jednak równocze-

nie uwzgldnienie ycze Galicyi w ustawodawstwie

i administracyi w granicach jednoci i potgi pa-
29 Grud. stwa. Delegaci polscy wnieli te zaraz 29 Grudnia

do Rady pastwa rezolucy galicyjsk.

1872. Komisya Izby deputowanych obradowaa nad

ni, przewlekajc jednak obrady, bo tymczasem gó-

wna uwaga skierowana bya ku reformie wyborczej

i wszystko polegao na tem, czy reforma ta przecie

i wbrew Polakom nie zdoa sobie zdoby wikszoci

dwóch trzecich gosów. Komisya uchwalia wreszcie

13 Czerw. 13 Czerwca projekt ustawy rozszerzajcej autonomi

galicyj.sk. Uchwaa Komisyi trzymaa si wogóle

projektu rzdowego z r. 1871, ale obostrzaa go na

niekorzy kraju. Delegaci galicyjscy w Radzie pa-
stwa nie mieli w niej bra udziau przy obradach

nad sprawami wyczonemi z jej zakresu dziaania na

rzecz sejmu galicyjskiego , a nawet przy obradach

nad wysokoci dotacyi pastwa na rzecz szkohctwa

i administracyi galicyjskiej. U.stawa miaa obowizy-
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wa dopiero od chwili, a Sejm galicyjski wcieli j
równie do swego Statutu. Potrzebn bya do tego

obecno trzech czwartych czci wszystkich czonków

Sejmu, a przyzwolenie dwóch trzecich czci obe-

cnych, a tak wikszoci gosów wikszo polska

w Sejmie wówczas wobec opozycyi hcznych posów

ruskich nie dysponowaa. Najbardziej jednak psuo

Polakom zapa do projektu proponowane obhczenie

kwoty ryczatowej, któr pastwo paci miao na

konto szkolnictwa i administracyi, a która opieraa

si na faktycznych wydatkach. Kraj zaniedbany od-

dawna, potrzebujcy wielkich wkadów, musia na

tem wyj najgorzej. Projekt komisyi wobec licznej

opozycyi nie mia te widoków powodzenia w izbie,

a z obradami nad nim w izbie wstrzymano si a
do rezultatu sprawy bezporednich wyborów.

Rzd rozwiza tymczasem Sejm czeski i uy
wszelkich rodków dla zdobycia sobie w nim prze-

wanej wikszoci.

Sejm gahcyjski zwoany 5 Listopada 1872 r., 5 Listop.

a obradujcy do 7 Grudnia, uchwali 25 Listopada

adres do Korony, w którym zastrzega si przeciw

bezporednim wyborom i rezolucy Monarsze poleca,

przewaao jednak ju przekonanie, e sprawa rezo-

lucyi jest ostatecznie przegran. Dla zwodniczych na-

dziei nie chciano dalej powica realnych potrzeb,

które od czterech lat byy zawieszone z ogromn
szkod kraju, i dlatego Sejm uchwah teraz przedo-

one przez rzd projekty ustaw o szkoach ludowych,

rezygnujc z dalej idcych da, aby tylko ich sankcy

uczyni mohw. Sankcya ta nastpia rzeczywicie

2 Maja 1873.

Rzd w Radzie pastwa zwoanej na 12 Gru-

dnia uzyska tymczasem rzeczywicie wikszo dwóch
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trzecich gosów, gdy Czesi trzymali si nadal biernej

1873- abstencyi, dnia 10 Marca 1873 przeprowadzi pro-

jekt ustawy o bezporednich wyborach, chocia Po-

lacy i inni autonomici uchylih si protestujc od

gosowania, a d. 2 Kwietnia 1873 uzyska jej sank-

cy. Rewizya konstytucyi w kierunku rozszerzenia

autonomii krajów, w kierunku rezolucyi galicyjskiej

ostatecznie upada.

21 Kwiet. D. 21 Kwietnia ministerstwo dla Galicyi zostao

znowu obsadzone, ministrem mianowany Ziemia-

kowski.

Polacy pogodzili si z rzeczywistoci. Kiedy

rzd na podstawie nowej ustawy patentem z 7 Wrze-

nia 1873 zarzdzi bezporednie wybory do Rady

pastwa, wybrani przez ludno posowie polscy z Ga-

licyi postanowili w Radzie pastwa wzi udzia.

Zasiedli w niej 4 Listopada 1862 r., a mówca Koa pol-

skiego, Dunajewski, krytykujc d. 18 Listopada projekt

adresu wikszoci owiadczy, e posowie polscy > od-

kadajc to, co si stao, przynajmniej chwilowo na

bok, wychodzc poza to i z faktycznymi stosunkami

si liczc, zdecydowali si wspólnie z lew stron

izby (wikszoci niemieck) wzi udzia w pracy

nad ekonomicznymi, duchowymi i moralnymi intere-

sami wielkiego pastwa.*

Gdy za na najbliszym Sejmie galicyjskim

hr. Jerzy Czartoryski uczyni wniosek, aby Sejm za-

strzeg si przeciw bezporednim wyborom, wikszo
sejmowa pragnc unikn jaowycli duskusyi prawno-

5 Griidn. politycznych, odrzucia ten wniosek d. 5 Grudnia 1873

bez rozprawy przy pierwszem czytaniu 73 gosami

przeciw 54.

Epoka wielkiej polityki i walk konstytucyjnych

si skoczya, rozpocza praca organiczna nad od-
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rodzeniem kraju na tych podstawach i w tych ra-

mach prawno-pohtycznych , które zdobyte zostay

w cigu epoki poprzedniej. Usilna praca, wielkie

wkady i ywy rozwój spoeczestwa wypeniy je sto-

pniowo i okazay, jak kade z tych urzdze moe
posi donioso.





ODNOSZCYCH SI DO HISTORYI GALICYI

W LATACH 1859—1873.

•ODRODZENIE SilUCyi.



Uwaga.

Manifesty cesarskie i ustaw^^ ogoszone w » Dzienniku ustaw pa-
stwa* w jzyku niemieckim jako autentycznym, podajemy w przekadzie.!

urzdowym polskim, któr\' równoczenie ukazywa si bd w Dziennika I

urzdowym krajow^^m, bd w urzdowej » Gazecie lwowskiej «^ i w któ-^l

rym czytao je wówczas spoeczestwo polskie. Rozporzdzenia w^'danel

podówczas w jzyku niemieckim, a nie publikowane w polskim, podajemY]

w przekadzie polskim dokonanym dla tej ksiki.



1.

ozporzdzenie ministra wyzna i owiaty z 8 Sierpnia 1859

(Nr. 150 Dziennika ustaw pastwa) ^).

Najwyszem postanowieniem z dnia 20 Lipca 1859 ra-

zy Jego C. K. Apostolska Mo dozwoli najaskawiej, aeby
gimnazyach w okolicach, których ludno w przewysza

^cej liczbie do innego, a nie do niemieckiego jzyka naley,

dstpiono od powszechnej zasady, wyrzeczonej w najwyszym

eskrypcie z dnia 9 Grudnia 1854 (Dziennik praw pastwa Nr. 315

2), wskutek której jako jzyk naukowy w wyszych klasach gi-

anazyalnych wszdzie przewaa ma jzyk niemiecki, oraz aeby

cenienie dydaktycznych rodków, jakie uyte by winny oprócz

bowizkowej we wszystkich klasach nauki jzyka niemieckiego,

)y doprowadzi uczniów do tego, iby po ukoczeniu gimna-

:yum wada mogU jzykiem niemieckim w pimie i mowie,

ym pozosawiono, do których naley staranie o gimnazyum

lotyczce i o ustanowienie nauczycieli w niem. Przeciwnie

itrzymuje si w mocy rozporzdzenie, i znajomo jzyka

liemieckiego i biego w poprawnem uyciu onego przy

gzaminie dojrzaoci czy to pimiennym czy ustnym niezb-

dnie wymagan bdzie, a zatem wykazan by ma tak przy

Bgzaminie z przedmiotu tego, jak i przy egzaminie z innych

przedmiotów naukowych.

Przeto uchylaj si postanowienia rozporzdzenia z dnia

1 Stycznia 1855 (Dziennik praw pastwa Nr. 7 §§ 2 i 9) urz-

dzajcego stosunki jzykowe na gimnazyach w Wgrzech,

Kroacyi i Sawonii, w Siedmiogrodzie i Województwie Serb-

skiem z Banatem Temeskim, które z powyszem zarzdze-

niem si nie zgadzaj. hrabia Thun m. p.

») Przekad urzdowy z » Dziennika rzdu krajowego dla okrgu

administracyjnego krakowskiego* rok .1859, zeszyt XLIII. .

3*
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2.

Rozporzdzenie ministra spraw -wewntrznych z 20 Grudnia

1859 I. 12.466 do c. k. Prezydyum Namiestnictwa we Lwowie

i Prezydyum Rzdu i(rajowego w Krakowie^).

W moim reskrypcie z 24 Sierpnia b. r. podniosem jakc

jedno z najistotniejszych zada wadz politycznych, e stara

si powinny o zaufanie ludnoci celem poparcia i rozwoji

dziaalnoci swej urzdowej.

Do osia.gnicia tego celu nieodzownem jest, aeby w su-

bowem zetkniciu si wadz z ludnoci, a wic tak prz}

ustnych rozprawach, jako tez w urzdowych pismach wysto

sowanych do stron, posugiwa si jzykiem przez nie zrozu

miaym, gdy tylko w takim razie mona oczekiwa odpo

wiedniego wpywu na ludno w duchu rzdu i wogóle sku

tecznej dziaalnoci urzdowej.

Praktyka niewaciwa, z naturalnem pojciem porou
mienia si sprzeczna, e pisma urzdowe wydawane s w

j

zyku niemieckim take do tych stron, które tym jzykiem ni

wadaj i dlatego celem wyjanienia treci pisma urzdowegi

zmuszone s szuka tomacza, praktyka ta wedug dotychcz

sowych dowiadcze oprócz wielu niedogodnoci daa w szcz

gólnoci powód do wielkiego pomoenia si czynnoci urz

dowych a to przez to, e pisarze poktni wyzyskuj ni

wiadomo takich stron do molestowania wadz przez p
nawianie spraw zupenie nieuzasadnionych lub stanowczo j

zaatwionych.

Wzgld ten zasuguje na troskliw uwag mianowic

przy gminach, poniewa zaley tu w interesie porzdku p

•) Przekad z tekstu niemieckiego w ksice: »Das ósterr. Spracij

recht* von Dr. Alfred Fischel. Brunn 1901.



- 37 -

icznego i moralnych stosunków w gminie gównie na tem,

y w odnoszeniach si wadz do gmin panowao jasne zro-

mienie i aeby zabiegom pisarzy poktnych nie otwiera pola.

Wynika std jasno konieczna potrzeba, aeby dokadnie

reli nieuregulowan dotychczas praktyk wadz polity-

nych pod wzgldem jzyka w urzdowaniu politycznem na

dstawie stosunków faktycznych i potrzeb kraju.

Wewntrzna suba wadz i ich stosunek subowy mi-

y sob nie wchodzi tu wcale w rachub, gdy nadal trzyma

i
naley niewzruszonej zasady, a dla tej suby i stosunku

yk niemiecki pozosta ma jako wyczny jzyk urzdowy.

Co si jednak tyczy subowego stosunku wadz poli-

cznych ze stronami, t. j. tak ustnych rozpraw ze stronami,

ko te urzdowych pism do nich wystosowanych, to jzyk

izbowy wymaga w tym wzgldzie podanego powyej ure-

lowania na podstawie istniejcych w tamtejszym obszarze

Iministracyjnym jzyków krajowych polskiego i ruskiego.

W tym celu oznajmia si c. k. Prezydyum, w myl naj-

yszej decyzyi z 17 Padziernika 1854, wydanej w tym

mym kierunku dla Kroacyi, oraz praktyki istniejcej w in-

^ch krajach koronnych, celem dokadnego zastosowania si

nastpuje:

1. Stronom pozostawia si do woli we wszystkich jakich-

Iwiek podaniach, które do wadz politycznych wnosz, po-

agiwa si jzykiem niemieckim albo jednym z jzyków kra-

wych, tj. polskim lub ruskim.

Go si mianowicie tyczy jzyka ruskiego, to skoro litery

Tylickie ani powszechnie w kraju nie s znane ani te uy-
ane, musz podania ruskie pisane by literami aciskiemi,

k to najwyszem postanowieniem z 20 Padziernika 1852

rzdzone zostao dla poda do sdów.

2, Protokóy z powodu przesuchania stron, wiadków,

lawców lub oskaronych o czyn karygodny, którego docho-

^enie naley do wadz politycznych, maj by spisywane
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w jzyku niemieckim albo w jednym z obu jzyków krajo-

wych, polskim lub ruskim, w miar tego czy w jednym lub

drugim z tych trzech jzyków strona umie si wysowi.
3. Przy pismach urzdowych, reskryptach, zawiadomie-

niach, zawezwaniach i t. p. ma si wadza tym z oznaczo-

nych trzech jzyków, t. j. niemieckim, polskim lub ruskim,

posugiwa, w którym pisemne podanie wniesione lub ustne

danie do protokóu przyjte zostao.

Pisma urzdowe maj by wydawane zawsze w jednym

tylko jzyku.

Jeeli niema adnego podania lub ustnego dania, ma
pismo urzdowe wydane by w jednym z tych trzech jzy-

ków, w miar tego czy strona w zwykych swoich stosun-

kach (Geschaftsleben) posuguje si jednym lub drugim z tych

jzyków.

4. Jeeh pisma urzdowe wychodz do gmin, to trzeba

tu robi rónic pomidzy gminami wiejskiemi i miejskiemi,

a poród tych znowu pomidzy temi, które a do zorganizo-

wania najniszych wadz politycznych miay jurysdykcy,

a reszt gmin miejskich, które jej nie miay.

Przy gminach wiejskich, obszarach dworskich i tych

gminach miejskich, które a do ustanowienia urzdów powia-

towych nie miay jurysdykcyi, ma wadza w swoich pismach

uywa tego jzyka, w którym gmina ta, obszar dworski,

albo wspomniana gmina miejska nie majca niegdy jurys-

dykcyi wniosa podanie lub wyrazia ustne danie. Jeeli

niema takiego podania albo ustnego dania, to pismo urz-

dowe ma si trzyma tego jzyka, który wybrany zosta przez

zwierzchno gminy lub obszaru dworskiego lub przez urzd

wspomianej gminy miejskiej jako jzyk urzdowy w stosunku

z wadzami.

5. Zwierzchnociom gmin wiejskich, obszarów dworskich

i gmin miejskich nie majcych niegdy jurysdykcyi zostawia

si bowiem, nieprzesdzajc postanowieniom nowej ordynacyi
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gminnej, swobod wybra sobie dla suby wewntrznej ieh

urzdu i dla stosunku do wadz rzdowych albo jzyk nie-

miecki, albo jeden z jzyków krajowych, tj. polski lub ruski.

6. Zwierzchnoci gmin miejskich, które a do ustano-

wienia urzdów powiatowych miay jurysdykcy, a od tego

czasu posiadaj zorganizowany magistrat i urzd gminny,

a w szczególnoci magistrat miasta stoecznego, któremu po-

ruczono urzdowanie poUtyczne, nie s wprawdzie ograni-

czone w wyborze jednego z wymienionych trzech jzyków dla

suby urzdowej wewntrznej, ale w stosunku do c. k. wadz
i pomidzy sob obowizane s posugiwa si jzykiem nie-

mieckim jako urzdowym.

W niemieckim jzyku wychodz take wszystkie pisma

urzdowe wystosowane do tych ostatnich gmin miejskich.

7. W stosunku urzdowym ze stronami wolno jest

zwierzchnociom gmin wiejskich, obszarów dworskich i gmin

miejskich nie posiadajcych niegdy jurysdykcyi posugiwa
si jzykiem urzdowym, który sobie wybray, albo jednym

z dwóch drugich jzyków w myl postanowie 2 i 3.

8. Oznaczone pod 6 zwierzchnoci gmin miejskich, które

niegdy posiaday jurysdykcy, a od tego czasu maj zorga-

nizowany magistrat lub urzd gminny, jako te mianowicie

magistrat miasta stoecznego, obowizane s co do jzyka

urzdowego w stosunku subowym ze stronami trzyma si

tych samych norm, które pod 2 i 3 obowizuj wadze

rzdowe.

9. O ile c. k. wadze, urzdy gminne i magistraty,

zwierzchnoci gmin i obszarów dworskich w przypadkach

wspomnianych pod 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 bd uywa jzyka

ruskiego, maj przytem uywa liter aciskich w myl za-

rzdzenia pod 1.

Wzywam c. k. Prezydyum namiestnictwa, aeby zarz-

dzenia potrzebne do wykonania tych przepisów zaraz wydao
i oznajmio je wadzom politycznym do zastosowania si i do
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waciwego pouczenia zwierzchnoci gmin wiejskich i miej-

skich, oraz obszarów dworskich.

Wadze naley przytem wezwa mianowicie do baczenia,

aeby istotny cel tego rozporzdzenia, tj. uwzgldnienie nale-

yte faktycznych stosunków i uzasadnionych tem potrzeb lu-

dnoci, a z drugiej strony zapewnienie dziaalnoci wadz sku-

tecznego wpywu, nie zosta przypadkiem przez ludzi le my-

lcych wyzyskany do agitacyi narodowej.

Naczelników wadz politycznych naley uczyni odpo-

wiedzialnymi za dokadne zastosowanie si, a w szczególnoci

take za to, aby przy pismach wydawanych w jzyku krajo-

wym starano si o waciwo wyrae i poprawno stylu.

Przy tej sposobnoci wydaje si dalej potrzebnem, tym

urzdnikom, do których istotnego zadania urzdowego naley

bezporednie znoszenie si subowe ze stronami, a którym

brak znajomoci jzyków krajowych, w myl mojej na wstpie

podanej wskazówki zaleca czsto i z caym naciskiem, aby

sobie znajomo t w cigu jednego roku a przynajmniej

jednego jzyka krajowego przyswoili.

W tych przypadkach, gdzie urzdnicy poszczególni nie

przyswoili sobie jeszcze znajomoci jzyka krajowego, nie po-

zostaje jak w cigu ustanowionego terminu chwyta si

bardzo niewygodnego rodka, aby pisma niemieckie wygoto-

wane i aprobowane przez takich urzdników jeden z ich kole-

gów urzdowych znajcy jzyk krajowy na jzyk ten przekada,

przyczem si samo przez si rozumie,e z tytuu tych przekadów

nie bdzie mona liczy adnych specyalnych wynagrodze.

Rozporzdzenie wydane w tej samej sprawie do rzdu
krajowego w Krakowie zacza si w odpisie *).

Goluchowski ni. p.

•) Reskrypt do Rzdu krajowego w Krakowie wydany jest ruwno-

brzmicym, opuszcza jednak wzmiank o jzyku ruskim, tak, e w zacho-

dniej czci kraju dopuszczony zosta do urzdowania zewntrznego obok

niemieckiego tylko jzyk polski.
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Rozporzdzenie ministra sprawiedliwoci do prezydyów

sdów wyszych we Lwowie i w Krakowie z 24 Marca 1860

I. 4244 ').

Odnonie do najwyszego postanowienia z 1 Grudnia 1857,

oznajmionego c. k. Sdowi wyszemu reskryptem minister-

stwa sprawiedliwoci z 6 Grudnia 1857 1. 27.443, tyczcego

si uywania jzyka niemieckiego przy wywodach prokura-

torów pastwa i obroców w kocowych rozprawach kar-

nych, poleca si Prezydyum oznajmi poufnie prezesom sdów
pierwszej instancyi na podstawie najwyszego postanowienia

z 18 Marca 1860, e przy rozprawach karnych z oskaro-

nymi narodowoci ruskiej lub polskiej, którzy jzyka niemiec-

kiego nie rozumiej, nie maj czyni adnych przeszkód uy-
waniu jzyka ruskiego wzgldnie polskiego w wywodach pro-

kuratorów pastwa i obroców, e jednak wobec oskaronych

ruskiej narodowoci uywanie jzyka polskiego , a wobec

oskaronych polskiej narodowoci uywanie jzyka ruskiego

bezwarunkowo jest zakazanem i e dlatego w tych przypad-

kach jzyk niemiecki wycznie ma by uyty, w których

z powodu jakichkolwiek przeszkód wypowiedzenie wywodów

prokuratorów pastwa i obroców w jzyku narodowym oskar-

onego nie jest moliwem.

Zarzdzenie to naley oznajmi poufnie take sdowi

wyszemu krajowemu i nadprokuratoryi pastwa, a skoro

takie przypadki zajd, naley za kadym razem urzdników

prokuratoryi pastwa i ustanowionych obroców celem za-

stosowania si zawiadomi.

Zarazem naley jednak przypomnie, e tych zarzdze

») Przekad ze »Sprachenrecht« Fischla.
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dalej nie naley rozgasza i e mianowicie umieszczenie ich

lub wycigu z nich w dziennikach nie uwaa si za dopu-

szczalne, na któr to ostatni okoliczno tern wicej zwraca

si uwag Prezydum, e najwysze postanowienie z 21 Pa-

dziernika 1852 tyczce si uregulowania jzyka sdowego
w Galicyi pomimo zakazu ogólnego obwieszczenia znalazo

dostp do kilku dzienników.

Nadasdy m. p.

4.

Rozporzdzenie ministra sprawiedliwoci do prezydyów

sdów wyszych we Lwowie i Krakowie z 8 Czerwca 1860

I. 8640 ').

Chocia ministerstwo sprawiedhwoci chce przypuci,

e tak prokuratorom pastwa, jako te ustanowionym w spra-

wach karnych obrocom o rozporzdzeniu ministeryalnem

z 24 Marca b. r. 1. 4244 ju wszdzie oznajmiono, e prezy-

denci sdów przy rozprawach karnych z oskaronymi ruskiej

lub polskiej narodowoci, którzy jzyka niemieckiego nie ro-

zumiej, uywaniu jzyka ruskiego i polskiego we wywodach
prokuratorów pastwa i obroców nie maj czyni adnych
trudnoci, to jednak wobec tego, e ludno wymiarowi spra-

wiedliwoci karnej tylko wówczas moe w peni zaufa, jeeli

rozprawa karna prowadzon jest wobec oskaronego stoj-

cego przed kratkami sdowemi o jego najwaniejsze prawa

w jzyku dla niego zrozumiaym, ministerstwo sprawiedliwoci

poleca ponownie Prezydyum Sdu wyszego krajowego w myl
rozporzdzenia ministeryalnego z 24 Marca b. r. 1. 4244,

aeby w porozumieniu z nadprokuratorem pastwa zarzdzio

') Przekad ze »Sprachcnrecht€ Fischla.
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bez zwoki co potrzeba, aeby prokuratorye pastwa przy

kocowych rozprawach karnych w myl powyszego zarz-

dzenia si zachowyway, a dalej take ustanowieni obrocy

w ten sposób postpowaU, aby nieufnoci do postpowania

sdów i ewentualnym skargom o ile mona zapobiedz.

Zarazem naley si przekona, e zawiadomienie obro-

ców w sprawach karnych naleycie zarzdzono.

Nadasdy m. p.

5.

Rozporzdzenie ministra spraw wewntrznych z 4 Lipca 1860

do Prezydyum Namiestnictwa we Lwowie i Prezydym Rzdu

krajowego w Krakowie ^).

W dodatku do rozporzdzenia z 20 Grudnia 1859 1. 12.466

przesyam c. k. Prezydyum przepisy postanowione celem unor-

mowania jzyka urzdowego wadz i urzdów w królestwach

GaUcyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem, które

suy maj za najdokadniejsz norm nietylko urzdom poh-

tycznym, ale take wadzom i urzdom wszystkich innych gazi

suby i to w subie wewntrznej wadz i urzdów i w ich

subowym stosunku zarówno midzy sob jak i z innemi

wadzami i urzdami, dalej w subowera zetkniciu sie ich

ze stronami i gminami. Z tych przepisów, których odpowie-

dniego przestrzegania wogóle ma c. k. Prezydyum pilnowa,

zacza si 16 odbitek dla uytku Namiestnictwa i dla roz-

dzielenia midzy podlege wadze obwodowe. Ogólne ogosze-

nie tych przepisów nie ma nastpi.

GoucJioivshi m. p.

») Przekad ze »Sprachenrecht« Fisclila.
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Postanowienia dotyczce unormowania
jzyka urzdowego wadz w królestwach Galicyi

i L o d o m e r y i z W. Ks. K r a k o w s k i e m.

Co si tyczy jzyka urzdowego wadz i urzdów w obr-

bie królestw Galicyi i Lodomeryi i W. Ks. Krakowskiego, gdzie

jako jzyki krajowe uznane s, a to w czterech zachodnich

obwodach: Krakowskim, Sdeckim, Tarnowskim i Rzeszow-

skim jzyk polski, a w dwunastu wschodnich: Przemyskim,

Sanockim, Samborskim, Lwowskim, ókiewskim, Brzea-
skim, Str^^skim, Stanisawowskim, Koomyjskim, Zoczow-
skim. Tarnopolskim i Czortkowskim jzyk polski i ruski, na-

ley rozróni:

1. sub wewntrzn wadz i urzdów i ich subowy
stosunek zarówno midzy sob jak i z innemi wadzami
i urzdami;

2. subowy stosunek ich ze stronami i gminami.

Ad 1. Suba wewntrzna wadz i urzdów wszystkich

gazi suby w kraju, jako te stosunek ich subowy midzy
sob, dalej z wadzami i urzdami innych krajów koronnych

i z wadzami centralnemi ma si odbywa w jzyku nie-

mieckim.

Ad 2. W stosunku subowym wadz i urzdów wszyst-

kich gazi ze stronami ma by niewzruszon zasad, e stro-

nom w obrbie wymienionego kraju koronnego nietylko do-

zwolonem jest swe sprawy przedkada u wadz i urzdów
w jzyku krajowym lub niemieckim, ale e w szczególnoci

wadze i urzdy wszystkich gazi suby w kraju s obo-

wizane w subowem zetkniciu si ze stronami uywa tylko

jzyka zrozumiaego tym stronom, i to zarówno w rozpra-

wach ustnych jak w wydawanych pismach.

W tym wzgldzie maj niewzruszenie obowizywa na-

stpujce postanowienia:
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a) Stronom zostawia si swobod w kadego rodzaju

podaniach, które przedo wadzy lub urzdowi jakiejkolwiek

gazi suby w obrbie królestwa Galicyi posugiwa si

w czterech obwodach zachodnich jzykiem niemieckim lub

polskim, dwunastu wschodnich obwodach jzykiem niemieckim,

polskim lub ruskim. Take zastpcy stron mog w podaniach,

przedoonych w imieniu tyche, uywa w czterech zacho-

dnich obwodach jzyka niemieckiego lub polskiego, a w dwu-

nastu wschodnich niemieckiego, a nastpnie albo polskiego

albo ruskiego, zalenie od tego, czy jzykiem ojczystym za-

stpowanej strony jest jzyk polski czy ruski.

h) Protokoy z ustnych wniesie stron, jak i z przesu-

chiwa ich, oraz wiadków i rzeczoznawców przy rozprawach

urzdowych w ogólnoci, winny by spisywane z uwzgldnie-

niem wyej zaznaczonego obszaru w jzyku niemieckim, pol-

skim lub ruskim, zalenie od tego, który z tych trzech jzy-

ków jest ojczystym danej strony.

c) W pismach wygotowanych do stron maj wadze

i urzdy wszystkich gazi suby w kraju stosownie do wy-

ej zaznaczonego obszaru uywa tego z trzech wymienionych

jzyków, w którym albo podanie pisemne zostao wniesione,

albo wniesienie ustne lub przesuchanie protokolarne nastpio.

W braku czy podania, czy ustnego wniesienia, czy pro-

tokolarnego przesuchania, zwaa trzeba na to, aby wygoto-

wanie pisma nastpio w jednym z wspomnianych jzyków,

który jest ojczystym danej strony.

Postanowienie to obowizuje wadze i urzdy wszyst-

kich gazi suby i we wszystkich pismach, zatem we wszyst-

kich rozstrzygniciach, orzeczeniach, zawiadomieniach, we-

zwaniach, poleceniach, ksieczkach podatkowych, nakazach

podatkowych lub zapaty naleytoci i t. p.

d) Przy rozprawach sdowych w sprawach spornych

i niespornych, w których kilka stron bierze udzia, mog
przedewszystkiem nietylko strony wedug powyej oznaczonego
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obszaru posugiwa si jednym z tych trzech jzyków, lecz

take zostawia si swobod zastpcom stron w czterech za-

chodnich okrgach uywa jzyka niemieckiego lub polskiego,

a w dwunastu okrgach wschodnich jzyka niemieckiego

a nastpnie polskiego lub ruskiego, zalenie od tego czy jzyk

polski lub ruski jest ojczystym zastpionej strony. Jednake

orzeczenia wadz sdowych razem z ich motywami winny

by w takich przypadkach w tym jzyku wygotowane, w któ-

rym napisan zostaa proba czy skarga wzgldnie pisemne

podanie lub ustne danie wniesione.

Przy wydawaniu orzecze sdowych Il-giej lub Ill-ciej

instancji naley przestrzega, aby w tych przypadkach, w któ-

rych rozprawa I-szej instancyi prowadzon bya w innym j-
zyku jak niemieckim, orzeczenie wraz z motywami wydane

byo nietylko w niemieckim, ale i w tym jzyku, w którym

odbya si rozprawa I-szej instancyi.

e) Kocowa rozprawa ustna, ogoszenie i wygotowanie

orzeczenia w sprawach karnych ma nastpi z uwzgldnie-

niem powyszego obszaru w tym z trzech wymienionych j-
zyków, który jest ojczystym oskaronego.

Gdy oskarony nie jest osobicie obecnym, albo gdy

obecny oskarony nie zna adnego z tych jzyków, wówczas

rozprawa ustna, ogoszenie i wygotowanie orzeczenia ma na-

stpi w jzyku niemieckim, w którym to przypadku ma by
do rozprawy powoany tómacz, a orzeczenie ogoszone ma
by przez niego oskaronemu w jego jzyku oznajmione.

f) Zarzdzenie wydane Najwyszem postanowieniem

z d. 20 Padziernika 1852, punkt 1 ustp 2, dotyczce uy-
wanie jzyka ruskiego w podaniach, ma obowizywa nie-

tylko dla poda wogóle, ale take dla urzdowych protokóów

i pism.

g) Go si tyczy subowego stosunku z wadzami i urz-

dami maj gminy pod wzgldem jzyka urzdowego by
traktowane na równi ze stronami.
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6.

Rozporzdzenie ministra skarbu z 9 Lipca 1860 I. 2899 do

Prezydyum c. k. krajowych dyrekcyi Skarbu we Lwowie

i w Krakowie^).

W myl uchway powzitej w d. 26. Czerwca b. r. na

konferencyi ministrów przesya si c. k. krajowej Dyrekcyi

skarbu kilka egzemplarzy postanowie dotyczcych uregulo-

wania jzyka urzdowego wadz w królestwach Galicyi i Lo-

doraeryi z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem z wezwaniem,

aeby celem wykonania i cisego zastosowania si do tych

postanowie przez organa podwadne zarzdzia co dalej na-

ley, ale unikaa przedtem publicznych ogosze. Wkocu
zauwaa si, e przy przeprowadzeniu tego zarzdzenia na-

ley postpowa z moliwie agodnem uwzgldnieniem istnie-

jcych obecnie stosunków personalnych, przejcie do nowego

urzdzenia ostronie utorowa i zarzdzenie to stopniowo

urzeczywistni.

Rozporzdzenie ministra sprawiedliwoci do Prezydyów Sdów
wyszych we Lwowie i w Krakowie z 9 Lipca 1860 ^).

Objaniajc przepisy, wydane rozporzdzeniami mini-

sterstwa sprawiedliwoci z 22 Padziernika 1852 1. 16.571,

21 Marca i 8 Czerwca b. r. 1. 4244 i 8640, co si tyczy ure-

gulowania jzyka urzdowego sdów w królestwie GaUcyi

i Lodomeryi i Wielkiem Ksistwie Krakowskiem, i uzupe-

1) Przekad ze »Sprachenrecht« Fischla.

*) Przekad ze i>Sprachenreclit« Fisclila.
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niajc je, o ile si wydaje potrzebnem, naleycie, oznajmia

si, e co si tyczy jzyka urzdowego sdów na obszarze

królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Ksistwa Krakow-

skiego, gdzie w obwodach nalecych do Sdu wyszego kra-

jowego Krakowskiego jzykiem krajowym jest jzyk polski,

a w obwodach nalecych do Sdu wyszego krajowego we
Lwowie (z wyjtkiem Bukowiny) jzyk polski i ruski s j-
zykami krajowymi, naley rozróni:

(dalej jak w rozporzdzeniu do Prezydyum Namiestni-

ctwa z 4 Lipca 1860 z t rónic, e zamiast »wadz i urz-

dów wszystkich gazi suby « stoi »wadz sdowych*).

8.

Manifest cesarski z 20 Padziernika 1860 (Nr. 235 Dz. u. p.) ^).

Do Moich ludów!

Gdym wstpowa na tron Moich przodków, bya Mo-
narchia wystawiona na gwatowne wstrznienia.

Po walce nader bolesnej dla Mego ojcowskiego serca

okazaa si w Moich krajach, jak wszdzie prawie we
wstrznionych gwatownie krainach staego ldu europej-

skiego, przedewszystkiem potrzeba cilejszego skoncentro-

wania wadzy rzdowej. Wymagao tego dobro powszechne

i bezpieczestwo wikszej czci spokojnych mieszkaców
Monarchii, gdy wzburzone namitnoci i bolesne wspomnienia

niedawnej przeszoci nie dozwalay rozwija si swobodnie

walczcym do niedawna jeszcze z nieprzyjani ywioom.
Chciaem pozna yczenia i potrzeby rozmaitych krajów

Monarchii i w tym zamiarze ustanowiem i zwoaem Moim
patentem z 5 Marca 1860 Moj wzmocnion Rad pastwa.

•) Przekad ogoszony w » Gazecie lwowskiej c z 23 Padziernika 1860.
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W ocenieniu wniosków, które Mi przedoya Rada pa-
stwa, skoniem si wyda i ogosi na dniu dzisiejszym dy-

plom pod wzgldem politycznej organizacyi Monarchii, praw

i stanowiska pojedynczych królestw i krajów, jako te dla

nowego zabezpieczenia, ustalenia i reprezentacyi politycznego

zwizku caej Monarchii.

Wypeniam Mój obowizek monarszy, czc w ten spo-

sób pojednawczo wspomnienia, pojcia praw i widoki [zapa-

trywania prawne i roszczenia] *) prawne Moich krajów i lu-

dów z rzeczywistemi potrzebami Mojej Monarchii, i powie-

rzajc zbawienne rozwinicie i utwierdzenie nadanych ju

lub odnowionych przezemnie instytucyi z ca ufnoci do-

wiadczonemu rozsdkowi i patryotycznej gorliwoci Moich

ludów.

Spodziewam si, e w bogosawiestwie wzrasta bd
pod opiek i za ask Wszechmocnego, w którego rku spo-

czywaj losy ksit i ludów, a który nie odmówi Swego bo-

gosawiestwa Mojej szczerej i sumiennej troskliwoci mo-

narszej.

Franciszek Józef m. p.

9-

Oyplom cesarski z 20 Padziernika 1860 (Nr. 226 dz. u. p.) '').

My Franciszek Józef I, z Boej aski, Cesarz Austryi, król

Wgier i Czech (cay tytu), podajemy niniejszem do wiado-

moci kademu:
Kiedy Nasi przodkowie wietnej pamici usiowah w m-

drej troskliwoci zaprowadzi w Naszym najdostojniejszym

») Sowami w klamrach zaznaczamy niezbdne poprawki przekadu.

2) Przekad ogoszony w » Gazecie lwowskiej « z 24 Padziernika 1860.

4ODRODZENIE CALIG»L.
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domu pewn form nastpstwa, przyszed do skutku uchwa-

lony stanowczo i niezmiennie przez Jego c. k. Apostolsk Mo
. p. Cesarza Karola VI na dniu 19 Kwietnia 1713 regulamin

[porzdek] sukcesyi w znanej pod nazw sankcyi pragma-

tycznej, i za przyzwoleniem prawowitych stanów Naszych

rozmaitych królestw i krajów istniejcej w prawomocnoci

kardynalnej [zasadniczej] ustawie pastwa i dworu.

Oparta na niezachwianej prawnej podstawie staego re-

gulaminu sukcesyi, jak równie na zjednoczonej z prawami

i swobodami wy wymienionych królestw i krajów, caoci

i niepodzielnoci ich rozmaitych czci , zdoaa Monarchia

Austryacka, wzrósszy odtd w objto i siy na mocy trak-

tatów politycznych i internacyonalnych, pokonywa zwycisko

godzce na siebie niebezpieczestwo i zamachy, wspierana

i utrzymywana wiernoci, powiceniem i walecznoci swoich

ludów.

Dla dobra Naszego domu i Naszych poddanych poczy-

tujemy Sobie za obowizek monarszy, utrzyma potg Mo-

narchii austryackiej, i nada jej gwarancye bezpieczestwa

w orzeczonych jasno i dokadnie stosunkach prawnych i w zgo-

dnem wspódziaaniu wszystkich ywioów. Te za gwarancye-

poda mog w caej objtoci takie tylko instytucye i sto-

sunki prawne, które odpowiadaj zarówno historycznej wia-
domoci prawa i istniejcej rónicy Naszych królestw i kra-

jów, jako te wymaganiom ich jednoci i nierozcznego'

silnego zwizku.

Zwaywszy, e ywioy [pierwiastki] wspólnych organi-

cznych instytucyi i zgodnego wspódziaania rozszerzone i wzmo-

cnione zostay równoci Naszych poddanych wobec prawa, za-

gwarantowan wszystkim wolnoci wyznania religijnego, nieza-

wis od stanu i urodzenia zdolnoci do urzdów i cicym
na wszystkich wspólnie i zarówno obowizkiem suby woj-

skowej i pacenia podatków, jako te uchyleniem poddastwa

i zniesieniem wewntrznych linii celnych w Naszej monar-
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;hii; — zwaywszy nadto, e przy koncentracyi wadzy pa-
twa we wszystkich krajach staego ldu europejskiego stao

nieodzownie potrzebnem dla bezpieczestwa Naszej monar-

3hii i pomylnoci jej pojedynczych krajów wspólne zaatwianie

lajwyszych spraw pastwa; uznalimy za rzecz suszn, dla

wyrównania rónic, jakie istniay dawniej midzy Naszemi

królestwami i krajami, jako te dla stosownego uregulowania

udziau Naszych poddanych w prawodawstwie i administracyi,

uchwaU i rozporzdzi na podstawie sankcyi pragmatycznej

na mocy przysuajcej Nam najwyszej wadzy co nast-

puje, jako sta i nieodwoaln zasadnicz ustaw pastwa,

która zarówno Nam, jako i prawnym nastpcom Naszym

w rzdzie suy ma za prawidowe postanowienia:

I. Prawo: wydawa, zmienia i znosi ustawy, wykony-

wa bdziemy My i Nasi nastpcy tylko za wspódziaaniem

zgromadzonych prawnie sejmów krajowych, a wzgldnie ^) Rady

pastwa, do której sejmy wysya maj ustanowion przez

Nas liczb czonków.

II. Wszelkie przedmioty prawodawstwa, które odnosz si

do praw, obowizków i widoków^ [interesów] wspólnych wszyst-

kim Naszym królestwom i krajom, mianowicie prawodawstwo

wzgldem monet, pienidzy i kredytu, w sprawach ce i han-

dlu, jako te co do zasad banku papierowego, prawodawstwo

wzgldem zasad poczty, telegrafów i kolei alaznych, tudzie

co do sposobu i porzdku suby wojskowej, bd na przy-

szo rozwaane w Radzie i z Rad pastwa i za jej wspó-

dziaaniem podug konstytucyi zaatwiane, jak równie moe
by nakazane tylko za przyzwoleniem Rady pastwa zapro-

wadzenie nowych podatków i ciarów, podwyszenie istnie-

jcych podatków i taks, osobliwie podwyszenie ceny soli

i zaciganie nowych poyczek, stosownie do Naszego posta-

nowienia z 17 Czerwca 1860; tndzie konwersya istniejcych

') »beziehungsweise«, w przekadzie mylnie »waciwie«.
4*
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dugów pastwa i sprzeda, przemiana lub obduenie nierucho-

mych dóbr pastwa; a nakoniec ma by take uskutecznione

za wspódziaaniem Rady pastwa rozpoznanie i oznaczenie

projektu wydatków pastwa na rok nastpny, jako te roz-

poznanie rachunków paiistwa i rezultatu rocznego obrotu

finansów.

III. Wszelkie inne przedmioty prawodawstwa, nie za-

warte w poprzednich punktach, zaatwiane bd wedug kon-

stytucyi na przynalenych sejmach krajowych i z nimi, a to

w królestwach i krajach nalecych do korony wgierskiej

w duchu ich dawniejszych ustaw, za w innych Naszych kró-

lestwach i krajach w duchu i stosownie do ich statutów

krajowych.

Poniewa z wyjtkiem krajów korony wgierskiej by-

way co do innych krajów Naszych od dawnych ju lat

wspólnie zaatwiane i rozstrzygane take i takie przedmioty

prawodawstwa, które nie podlegaj wycznej kompetencyi

caej Rady pastwa, tedy zastrzegamy Sobie, kaza zaa-

twia i takie sprawy z odpowiedniem konstytucyi wspódzia-

aniem Rady pastwa przy pomocy radców pastwa z tych

krajów.

Take i wtedy mog by zaatwiane wspólnie takie

sprawy, które nie podlegaj kompetencyi Rady pastwa, jeliby

tego pragn lub da przynaleny Sejm krajowy.

IV. Teu dyplom cesarski ma by natychmiast zoony
w archiwach krajowych Naszych królestw, a w swoim czasie

wcignity do ustaw krajowych w autentycznej osnowie

i w jzykach krajowych. Nasi nastpcy maj wyda ten sam

dyplom zaraz przy wstpieniu swojem na tron, opatrzony

równie cesarskim ich podpisem, pojedynczym królestwom

i krajom, gdzie ma by wcignity do ustaw krajowych.

W dowód czego pooylimy Nasz podpis z wyciniciem

Naszej cesarskiej pieczci i nakazalimy przechowa ten dy-

plom w archiwum Naszego domu, dworu i pa.stwa.
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Dan w Naszem stoecznem i rezydencyonalnem miecie

Wiedniu, dnia 20 Padziernika roku tysic omsetnym sze-
dziesitym, a w dwunastym roku Naszych rzdów.

Franciszek Józef m. p. (L. S.).

Hr. Bechherg.

Z najwyszego rozkazu:

Ransonnet.

10.

Najwysze pismo odrczne z 20 Padziernika 1860 do prezy-

denta ministrów ^).

Kochany hrabio Rechberg!

W dodatku do Mojego dzi ogoszonego dyplomu urz-

dzajcego stosunki poUtyczne w Mojej monarchii postano-

wiem hczb czonków Rady pastwa majcych by wysya-

nych przez Sejmy podwyszy do stu.

Rozdzia tej liczby na pojedyncze kraje koronne ma by
uczyniony w stosunku do ich rozlegoci, ludnoci i podatków.

Odnoszce si do tego przedmiotu rozporzdzenia, ró-

wnie jak wszystkie zmiany, poczynione póniejszemi Mojemi

postanowieniami w pierwotnych patentach i rozporzdzeniach

odnoszcych si do Rady pastwa, maj by zebrane w or-

ganiczny statut Rady pastwa i Mnie przedoone do zatwier-

dzenia.

FranciszeJc Józef m. p.

>) Przekad z » Gazety lwowskiej* z cl. 23 Padziernika 1860 bdny
w wielu miejscach poprawilimy wedug tekstu niemieckiego.
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11.

Najwysze pismo odrczne do ministra stanu hr. Gouchow-
skiego z 20 Padziernika 1860 ^).

Kochany hrabio G o u c h o w s k i

!

Wyraziwszy w postanowieniu Mojem pod dniem dzisiej-

szym najwysz wol Moj, aby odtd wszystkie kraje ko-

ronne Mojej monarchii w Sejmach i Radzie pastwa bray

udzia w prawodawstwie, polecam przedoy Mi niezwocznie

projekta statutów krajowych i regulamina wypracowane na

pomienionych zasadach.

W rzeczonych statutach masz si niezmiennie trzyma
wskazówki, aby w sejmach krajowych reprezentowane byy
wszystkie stany i interesa kadego kraju w naleytym stosunku;

aby w ten sposób pra^wa i swobody wiernych Mych stanów

we wszystkich krajach koronnych stosownie do okohcznoci

i potrzeb dzisiejszych rozwin, rozszerzy i pogodzi z wi-

dokami [zadaniami] caej Monarchii. W szczególnoci maj
statuta i regulamina zapewni kademu z krajów koronnych

bra udzia prawodawczy w tych sprawach, które nale do

kompetencyi sejmów krajowych; nastpnie prawo udawa si

do Mnie w tem wszystkiem, co ma zwizek z potrzebami

i pomylnoci kadego kraju , czyni wnioski i wynurza
swe yczeia porednio lub bezporednio, otwiera [objawia]

swe zdanie wzgldem wydanych ustaw i rozporzdze, o ile

dotykaj po szczególe którego z krajów koronnych, obradowa
i postanawia wzgldem szczegóowych urzdze krajowych

funduszów na potrzeby krajowe, nadzorowa w jaki sposób

fundusze te maj by uyte, i samodzielnie rozporzdza ma-

jtkiem krajowym. Po wydaniu i obwieszczeniu regulaminów

•) Przekad z > Gazety lwowskie]* z 23 Padziernika 1860.
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i statutów (krajów) koronnych, masz Mi natychmiast przed-

oy wnioski swe wzgldem czasu zwoania sejmów kra-

jowych.

Polecam Ci nastpnie kaza w jak najkrótszym czasie

wypracowa i przedoy do Mojej najwyszej sankcyi projekta

urzdzenia sdownictwa na zasadzie rozdziau od admini-

stracyi, zarysy ustaw tak gminnych, jak i dla posiadoci

wiejskich [obszarów dworskich], tudzie samorzdu obwodów

i powiatów.

Masz zarzdzi, aby na powyszych zasadach wypra-

cowane i zatwierdzone przeeranie, byy obwieszczone sta-

tuta i regulamina dla ksistw Styryi, Karyntyi, Salzburga

i Mojego uksiconego hrabstwa Tyrolu.

Franciszeli Józef m. p.

12.

Najwysze pismo odrczne z 20 Padziernika 1860 do ministra

stanu hr. Gouchowskiego 0.

Kochany hrabio G o u c h o w s k i

!

Pragnc co do jzyka naukowego na uniwersytecie

krakowskim ze wzgldu na dawne jego urzdzenie, nim Kra-

ków poczony zosta z Mojem pastwem, jako te z uwzgl-

dnieniem wymaga ugruntowanych na tegoczesnem jego sta-

nowisku, pogodzi w odpowiedni sposób objawione w tym

wzgldzie yczenia z powszechnym interesem wyszych szkó

i uznanemi potrzebami ludnoci, polecam Ci, aby po wy-

suchaniu znawców i innych osób obeznanych ze stosunkami

tego uniwersytetu przedoy Mi jak najspieszniej Twoje

wnioski wzgldem potrzebnych w tej mierze zarzdze.

1) Przekad z .Gazety lwowskiej* z d. 24 Padziernika 1860.
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A i równie wydane w Mojem pimie wasnorcznem

[odrcznem] z 9 Grudnia 1854 postanowienie wzgldem odpo-

wiedniego uwzgldnienia jzyków krajowych przy wykadzie

nauk w gimnazyach Mego królestwa Galicyi i Lodomeryi

z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem nie zostao przeprowa-

dzone w sposób zupenie odpowiadajcy potrzebom ludnoci,

masz Mi przedoy po wysuchaniu mów zawodu obu na-

rodowoci stosowne wnioski, na podstawie norm zawartych

w rzeczonem pimie wasnorcznem [odrcznem], przyczera

wemiesz zarazem pod cis rozwag zmiany w urzdzeniu

nauk w wyszych i niszych szkoach realnych, które ze

wzgldu na jzyk naukowy wypywaj z koniecznej potrzeby

Franciszek Józef m. p.

13

Rozporzdzenie ministra stanu z 13 Lutego 1861 I. 615 do

Senatu akademickiego uniwersytetu w Krakowie O-

Na podstawie najwyszego postanowienia z 4 b. m. wy-

daje si pod wzgldem jzyka wykadowego na trzech wie-

ckich fakultetach tego uniwersytetu nastpujce przepisy:

1. na wydziale medycznym jest na przyszo jzyk pol-

ski jzykiem wykadowym; aby jednak jzyk niemiecki przy

nauce w podanej mierze uwzgldni:

a) jest kady docent obowizany, przy polskich wyka-

dach swoich przedmiotów gównych obznajomi dokadnie

audytoryum z ca niemieck naukow literatur przedmiotu

a do najnowszego czasu;

hi zobowizuje si profesorów, aby modzie uczc si

utrzyma we wprawie w jzyku niemieckim i ywy zwizek

midzy literatur polsk i niemieck umoliwi, do odbywa-

') Przekad reskryptu przechowanego w archiwum Senatu akade-

(lemickiego w Krakowie.
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nia w jzyku niemieckim kolegiów publicznych, które maj
[mie przynajmniej co kade trzecie pórocze;

c) profesor medycyny pastwowej jest obowizany, dla

suchaczów swoich odbywa kolegia praktyczne jako pu-

bliczne w jzyku niemieckim, oraz wiczenia praktyczne w uka-

daniu lekarskich parere i opinii w niemieckim jzyku z nimi

odbywa, wreszcie

d) wykad encyklopedyi i umiejtnoci lekarskich i hi-

storyi medycyny ma si odbywa w jzyku niemieckim.

2. Na wydziale prawa i umiejtnoci politycznych, za-

trzymujc rónic pomidzy ogólnymi przedmiotami prawa

z jednej strony a pozytywnymi austryackimi i niemiec-

kimi z drugiej, bdzie jzyk polski wykadowym dla ogól-

nych przedmiotów: prawa rzymskiego i kanonicznego, filozofii

prawa, encyklopedyi umiejtnoci prawnych, ekonomii polity-

cznej w caej jej rozcigoci, polityki administracyjnej i owie-

cenia, statystyki ogólnej, prawa narodów europejskiego, prawa

francuskiego i dawnego prawa polskiego, wreszcie wicze
praktycznych w postpowaniu cywilnem i karnem.

Niemiecki jzyk za bdzie wykadanym dla przedmiotów

prawa pozytywnych austryackich i niemieckich: prawa cywil-

nego austryackiego, austryackiego prawa i procesu karnego,

postpowania sdowego austryackiego, austryackiej statystyki,

prawa górniczego, handlowego i wekslowego, prawa admini-

stracyjnego i skarbowego (speciaha austriaca), wreszcie dla

historyi prawa i pastwa niemieckiego i prawa niemieckiego

pospolitego (specialia germanica).

3. Na wydziale filozoficznym ustanawia si zasadniczo

jzyk polski wykadowym.
Gdy jednak wydzia filozoficzny uwzgldni naley za-

razem jako szko dla kandydatów na nauczycieli gimna-

zyalnych, którym musi by dan sposobno nabycia wykszta-

cenia potrzebnego do udzielania w gimnazyach nauki po cz-

ci w niemieckim jzyku, zarzdza si równoczenie:
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a) aby oprócz wykadów jzyka i literatury niemieckiej

w jeyku niemieckim.

h) z dwóch profesorów ustanowionych na uniwersytecie

dla historyi i dwóch dla filologii klassycznej jeden miewa
wykady w polskim, drugi niemieckim jzyku,

c) aby wiczenia w seminaryum filologicznem w Krako-

wie jeden profesor odbywa w jzyku polskim, a drugi w nie-

mieckim, i aeby take w seminaryum historycznem, którego

zaprowadzenie w Krakowie naley moliwie przyspieszy, po-

dwójne odbywanie wicze w polskim i niemieckim jzyku

nasta.pio; nareszcie

d) aeby co si tyczy nauk matematyczno-przyrodni-

czych Collegia publica ze wszystkich przedmiotów w jzyku

niemieckim si odbyway.

4. Zarazem raczy Jego c. k. Apostolska Mo zatwier-

dzi najaskawiej postawienie zasady, e na przyszo przy

mianowaniu profesorów wydziau prawa i umiejtnoci poh-

tycznych w Krakowie ci profesorowie, którzy dla wykadów
pozytywnych gazi prawa bd mianowani, maj suchaczy

swoich zaznajamia z terminologi prawnicz nietylko nie-

mieck lecz take polsk, i e zatem ewentualnie tylko tacy

profesorowie na tym wydziale bd mianowani, którzy jzy-

kiem polskim zupenie wadaj.
5. Co si tyczy jzyka egzaminacyjnego przy egzami-

nach pastwowych teoretycznych ma na przyszo obowi-

zywa zasada, e przed komisy egzaminacyjn w Krakowie

uczniowie prawa tamtejszego uniwersytetu skada bd egza-

mina teoretyczne pastwowe w tym samym jzyku, w któ-

rym wykadane s przedmioty, z których egzamina skadaj.

6. Poniewa wydaje si bardzo podanem, aeby po-

wysze najwyej zatwierdzone zmiany jzyka wykadowego
trzech wydziaów wieckich ju z pocztkiem najbliszego

pórocza letniego weszy w ycie, o ile to bez przecienia

funduszów edukacyjnych i w miar zachodzcych zreszt sto-
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sunków wydaje si moliwem, poniewa jednak zupene prze-

prowadzenie tych zasad istotnie od tego zaley, czy do tego

czasu bdzie moliwe wszystkie te kroki wstpne, które w tym

w?;gldzie s potrzebne, doprowadzi do koca, przeto poleca

si senatowi akademickiemu o tych zarzdzeniach zawiado-

mi zaraz kolegia profesorów a to w tym celu, aby:

a) ci z mianowanych profesorów, którzy jzykiem pol-

skim zupenie wadaj i których przedmioty nauki do wyka-
dów w tym jzyku s przeznaczone, uwzgldniH to ju przy

ogoszeniu swoich wykadów na najbhsze pórocze letnie

i wykady te zatem zaraz z pocztkiem tego kursu w polskim

jzyku rozpoczli, oraz

b) aby kade kolegium profesorów wspomnianych trzech

wydziaów co si tyczy wszystkich innych zarzdze, które

dla cisego przeprowadzenia s potrzebne, a mianowicie co

do zmian personalnych, jakieby si wyday potrzebne, przed-

oyo tu zaraz z moliwym popiechem swoje wyczerpujce

i motywowane wnioski.

Aeby zaatwienie oczekiwanych wniosków moliwie

przyspieszy, zarzdza si, co nastpuje:

1. Wzywa si kade z odnonych kolegiów profesorskich,

aeby wnioski dokadnie sformuoway i w zaczniki potrze-

bne zaopatrzyy, celem uniknicia potrzeby dodatkowych wy-

janie, sprawozda uzupeniajcych i t. p.

2. Skoro kolegium profesorów narady swoje w tym

wzgldzie ukoczy i wnioski sformuuje, ma je zaraz przed-

oy senatowi akademickiemu, który nie czekajc na wnioski

reszty kolegiów, wemie je zaraz pod obrady i z opini swoj

zaopatrzone oznaczeniem » bardzo pilne « w drodze prezydyum

namiestnictwa tu przedoy. cznego przedkadania wniosków

dwóch lub wszystkich trzech fakultetów w jednem sprawo-

zdaniu senatu naley unikn, a wnioski fakultetów kady

z osobna tu przesa.

3. Nie przesdzajc wnioskom personalnym kolegiów
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profesorskich, zwraca si ich uwag na to, e naley o ile

mona unikn wniosków o suplentury, a to zarówno z po-

wodu wydatków z tem poczonych jako te dlatego, e one

z obecnym systemem studyów mao si godz, mona za od-

dawa si uzasadnionej nadziei, e potrzebne nowe siy na-

ukowe uda si pozyska stale, jeeh nie prdzej to w cigu

pórocza letniego, w kadym za razie przed pocztkiem no-

wego roku naukowego, a samo si przez si rozumie, e nic

nie przeszkadza, aby a do czasu tych staych nominacyi pro-

fesorowie obecnie ustanowieni wykadah swoje przedmioty

w dotychczasowym sposobie, w adnym razie nie duej, jak

do koca pórocza letniego 1861.

4. Kolegia profesorów zwróc na to uwag, e jeeU

kilka wniosków uznaj za potrzebne postawi, z których je-

dne bd wicej, drugie mniej wane i pilne, to w pewnych

warunkach moe si okaza podanem, aeby wnioski te

w osobnych sprawozdaniach przedoy, aeby w toku dal-

szego postpowania pilne decyzye nie zostay przewleczone

przez kum.ulacy z pytaniami dalszemi i mniej pilnemi.

Wkocu zawiadamia si senat akademicki, e równo-

czenie o zarzdzeniach tych zawiadamia si prezydyum na-

miestnictwa galicyjskiego z poleceniem, aby z najwikszem

przyspieszeniem przedoyo tu sprawozdania przesyane mu
przez senat akademicki.

Schmerling m. p,

14.

Rozporzdzenie ministra stanu z 24 Lutego 1861 I. 965 do

Prezydyum namiestnictwa we Lwowie ^).

Poniewa otrzymaem pewn wiadomo, e zarzdzenie

z 25 Maja 1860 1. 1111 min. .'^pr. wewn., którem nakazano,

•) Przekad ze »Sprachenrecht Fischla«.
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aby odbitki z Dziennika ustaw pastwa ukazujce si w j-
zyku ruskim, i rozporzdzenia galicyjskich wadz krajowych

przeznaczone do ogoszenia w tym jzyku drukowane byy
w dwóch kolumnach, a to jedna literami cyrylicy, druga aci-
skiemi, pomidzy ludnoci rusk wywoao niezadowolenie,

poniewa dalej ogaszanie ustaw i rozporzdze w tekcie dru-

kowanym hterami cyrylicy potrzebie ludnoci ruskiej zupenie

czyni zado, znoszc rozporzdzenie wymienione na wstpie

postanawiam, aby na przyszo druk ustaw i rozporzdze

przeznaczonych do ogoszenia w jzyku ruskim w ten sam

sposób si dzia, jak druk ruskiego dziennika rzdowego kra-

jowego do koca roku 1859 si uskutecznia.

Zarzdzone tu a przesyane Prezydyum przekady ruskie

z Dziennika ustaw pastwa naley przeto drukowa tylko hte-

rami cyryhcy, jakie do koca r. 1859 byy uywane i cile

t sam ortografi, w której tu byy napisane. Rozporzdze-

nia wadz krajowych przeznaczone do ogoszenia w jzyku

ruskim naley drukowa równie wycznie literami cyrylicy

i uywa przytem tej samej ortografii, któr si posuguj

przekady zarzdzone w Wiedniu i która take bya decydu-

jc przy ustanowieniu terminologii prawno-politycznej nie-

miecko-ruskiej, która w r. 1851 zostaa wydrukowan.

Wzywam Prezydyum, aby celem spiesznego przeprowa-

dzenia tego postanowienia, do którego osobliwsz przywizuj

wag, zaraz co potrzeba zarzdzio.

Schmerling m. p.

15.

Patent cesarski z 26 Lutego 1861 (Nr. 20 Dz. u. p.) ^).

My Franciszek Józef Pierwszy, z Boej aski Cesarz

Austryi, Król Wgier i Czech (nastpuje cay tytu).

*) Przekad urzdowy z wydania ^Przekady ustaw, patentów i roz-

porzdze w Dzienniku praw pastwa* rocznik 1861. We Lwowie.
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Uznawszy za rzecz stosown w dyplomie Naszym, wy-

danym 20 Padziernika 1860 celem uporzdkowania prawno-

politycznych stosunków monarchii, na podstawie sankyi pra-

gmatycznej i na mocy Naszego samowadztwa, postanowi

i rozporzdzi jako prawido dla Nas samych i dla prawnych

nastpców Naszych w rzdach, i prawo dawania ustaw, zmie-

niania i uchylania wykonywane czy by ma tylko za wspó-

dziaaniem Sejmów krajowych, a odnonie Rady Pastwa,

i zwaywszy oraz, i prawo to, aby mogo zosta w ycie

wprowadzone, wymaga pewnego oznaczonego porzdku i formy

wykonania, owiadczamy, rozporzdzamy i obwieszczamy po

wysuchaniu Naszej Rady ministrów co nastpuje:

I. Co si tyczy skadu Rady Pastwa powoanej do re-

prezentacyi pastwa i zastrzeonego w Naszym dyplomie

z 20 Padziernika 1860 prawa do wspóudziau w prawodaw-

stwie, zatwierdzamy zaczon tu ustaw o reprezentacyi pa-
stwa i nadajemy jej niniejszem na wszystek ogó Naszych

królestw i krajów moc ustawy zasadniczej pastwa.

II. Pod wzgldem Naszych królestw Wgierskiego, Kro-

ackiego i Slawoskiego, jako te Naszego Wielkiego Ksistwa

Siedmiogrodzkiego majc zamiar przywrócenia dawniejszych

urzdze krajowych zgodnie z Naszym pomienionym dyplo-

mem i w obrbie granic w nim zakrelonych, wydalimy ju
rozporzdzenia w licie Naszym odrcznym z d. 20 Padzier-

nika 1860.

III. Dla Naszych królestw: Czech, Dalmacyi, Galicyi i Lo-

domeryi z ksistwami Owicimskiem i Zatorskiem i Wielkiem

Ksistwem Krakowskiem;

Naszych Arcyksistw: Austryi poniej Anizy i Austryi

powyej Anizy;

Naszych ksistw: Krainy, Bukowiny;

Naszego margrabstwa: Morawii;

Naszego ksistwa: Górnego i Dolnego lska;
Naszego margrabstwa Istryi wraz z uksiconemi hrab-
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itwami Gorycyi i Gradyski i miastem Tryestem z okrgiem

,ego, tudzie dla kraju Yoralbergu, widzimy si spowodowani

3elem rozwinicia i przetworzenia praw i swobód wiernych

etanów tych królestw i krajów wedle stosunków i potrzeb

obecnych, tudzie pogodzenia ich z interesami caej monarchii,

zatwierdzi zaczone tu statuty krajowe i ustawy wyborcze,

nadajemy kadej z nich w kraju dotyczcym moc ustawy

zasadniczej pastwa.

Atoli
,
gdymy jeszcze wzgldem prawno-politycznego

stanowiska Naszego królestwa Dalmacyi do Naszych kró-

lestw Kroacyi i Sawonii stanowczo jeszcze nie rozstrzygnli,

wydany dla Naszego królestwa Dalmacyi statut krajowy

obecnie nie moe jeszcze wej zupenie w wykonanie,

IV. Aeby statuta wydane patentami z d. 20 Padziernika

1860 dla Naszych ksistw Styryi, Karyntyi i Salzburga, tudzie

dla Naszego uksiconego hrabstwa Tyrolu postawi w zgo-

dzie z postanowieniami, przyjtemi w zasadzie w statutach

krajowych pod dniem dzisiejszym przez Nas zatwierdzonych;

aeby reprezentacyom krajowym we zwy wymienionych kra-

jach nada owe rozleglejsze prawa, jakie spowodowani by-

Hmy udzieli reprezentantom innych wszystkich krajów ko-

ronnych; eby wreszcie rozporzdzenie Nasze wydane na

d. 5 Stycznia 1861 o prawie wyborczera take i w Styryi,

Karyntyi, Salzburgu i Tyrolu jednostajnie wprowadzi w wy-

konanie, postanowihmy w celu rozszerzenia i zmienienia

wydanych ju statutów krajowych, zatwierdzi zaczone tu

nowe statuta krajowe dla Styryi, Karyntyi, Salzburga i Tyrolu.

V. Polecajc za wzgldu na Nasze królestwo lombardzko-

weneckie Naszemu ministrowi stanu, aeby Nam w przy-

zwoitym czasie przedoy urzdzenia krajowe na takich sa-

mych zasadach oparte, przekazujemy tymczasowo kongrega-

eyom królestwa, jako istniejcej na teraz reprezentacyi, prawo

wysyania oznaczonej liczby czonków Rady pastwa.

VI. Gdy czci przez uprzednie ustawy zasadnicze, cz-
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ci przez utworzone na nowych ustawach zasadniczych urz-

dzenia podwaliny prawno-politycznych stosunków pastwa Na-

szego, a mianowicie reprezentacya ludów Naszych, równie

jak udzia ich w prawodawstwie i administracyi uporzdko-

wany jest, przeto ogaszamy niniejszem cay ten poczet ustaw

zasadniczych za urzdzenie [konstytucy] pastwa Naszego,

i nietylko chcemy i bdziemy Sami pod opiek Wszechmocnego

te niniejszem uroczycie obwieszczone i przyrzeczone normy

wypenia i dotrzymywa, ale niezomnie obowizujemy oraz

take nastpców Naszych w rzdach do niezomnego onyche

penienia i zachowywania, jako te do uroczystego w tej mie-

rze przy ich wstpieniu na tron przyrzeczenia w manifestach,

które z tego powodu wydawa maj. Oraz te oznajmujemy

niniejszem stae postanowienie Nasze, i je broni bdziemy

przeciw wszelkiemu naruszaniu ca Nasz potg cesarsk

i e czuwa bdziemy, aeby je kady zachowywa i dotrzy-

mywa.
VII. Rozkazujemy, eby patent ten wraz z obwieszczo-

nemi onyme ustawami zasadniczemi pastwa o reprezentacyi

pa.^twa i krajowej [krajów] w formie cesarskich dyplomów by
wygotowany, w Naszem domowem, nadwornem i rzdowem
archiwum zoony i schowany, jako te aby w swoim czasie

ustawa zasadnicza o reprezentacyi pastwa wraz szczegól-

nemi dla kadego kraju przeznaczonemi ustawami zasadni-

czemi, w arcliiwach Naszych królestw i krajów bya zoon
i przechowan.

Dan w Na.^^zem gównem i rezydencyonalnem miecie Wie-

dniu, dnia dwudziestego szóstego Lutego w roku tysic omset
szedziesitym pierwszym, Naszego panowania trzynastym.

Franciszek Józef m. p. (L. S.)

Areyksi Rainer, Rechberg, Mecsery^ Degenfeld, Schmerlingj

Lasser, Szecsen, Plener, Wickenhury, Pratohevera.

Za Najwyszym rozkazem:

Ransonnet.
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16.

Ustawa zasadnicza o reprezentacyi pastwa ogoszona jako

allegat do patentu cesarskiego z 26 Lutego 1861

(Nr. 20 Dz. u. p.) »).

§ 1. Do reprezentacyi pastwa jest powoan Rada

Pastwa. Rada Pastwa skada si z Izby Panów i z Izby

Posów.

§ 2. Czonkami Izby Panów z urodzenia s penoletni

ksita domu cesarskiego.

§ 3. Dziedzicznymi czonkami Izby Panów s peno-

letni naczelnicy tych krajowych rodów szlacheckich, posia-

daniem rozlegych dóbr odznaczajcych si, którym Cesarz

nada dziedziczn godno Radców Pastwa.

§ 4. Czonkami Izby Panów, przez wzgld na wysok
godno kocieln, s wszyscy arcybiskupi, i ci biskupi, którym

przysu stopie ksicy.

§ 5. Cesarz zastrzega sobie powoanie znakomitych

mów, którzy zasuyli si pastwu lub kocioowi, odzna-

czyh si w umiejtnociach lub sztuce, na doywotnich czon-

ków Izby Panów,

§ 6. Do Izby Posów wchodzi przez wybór trzysta

czterdziestu trzech czonków, a to w liczbie, dla pojedyn-

nych królestw i krajów w sposób nastpujcy oznaczonej:

z królestwa wgierskiego omdziesiciu piciu,

» » czeskiego pidziesiciu czterech,

» » lombardo-weneckiego dwudziestu,

» » Dalmacyi piciu,

> » Kroacyi i Sawonii dziewiciu.

») Zmieniona ustaw zasadnicz z 21 Grudnia 1867 Nr. 141

Dz. u. p.
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z królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z ksistwami

Owiecimskiem i Zatorskiem, tudzie Wielkiem Ksistwem

Krakowskiem trzydziestu omiu,

z arcyksistwa Austryi poniej Anizy omnastu,

» » Austryi powyej Anizy dziesiciu,

» ksistwa Salzburgskiego trzech,

» » Stwyi trzynastu,

» » Karyntyi piciu,

» » Krainy szeciu,

» » Bukowiny piciu,

» wiekiego ksistwa siedmiogrodzkiego dwudziestu szeciu,

» margrabstwa Morawii dwudziestu dwóch,

'> ksistwa górnego i dohiego lzka szeciu,

2 uksiconego hrabstwa Tyrolu i Forarlberga dwunastu,

» margrabstwa Istryi wraz z uksiconem hrabstwem

Gorycyi i Gradyski, tudzie miastem Tryestem i okrgiem

jego szeciu.

§ 7. Oznaczona na kady kraj liczba czonków wysy-

an bdzie przez jego sejm zapomoc bezporedniego wyboru.

Wybór odbywa si bezwzgldn wikszoci gosów w ten

sposób, e przypadajca wedle statutów krajowych na ozna-

czone okrgi, miasta i korporacye liczba czonków Izby Po-

sów, wychodzi z czonków sejmu krajowego, wysyanych

z tyche okrgów, tyche miast, tyche korporacja.

Cesarz zastrzega sobie zarzdzenie dokonania wyboru

bezporednio z okrgów, miast i korporacyi, jeeli zajd takie

wyjtkowe stosunki, wskutek którychby nie dao si wykona
wysanie posów do Izby przez sejm krajowy.

§ 8. Cesarz mianuje prezydenta i wiceprezydenta z grona

czonków kadej Izby.

Innych funkcyonarzy kada Izba sama wybiera.

§ 9. Rada Pastwa corocznie przez Cesarza bdzie

zwoywan.
sj 10. Zakres dziaalnoci caej Rady Pastwa obejmuje
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wedug art. II dyplomu z dnia 20 Padziernika 1860 r.

wszystkie przedmioty ustawodawstwa, które si odnosz do

praw, obowizków i interesów, wszystkim królestwom i kra-

jom wspólnych.

Takiemi s mianowicie:

a) wszelkie sprawy, odnoszce si do sposobu, równie

jak do porzdku obowizku wojskowego;

h) wszelkie sprawy tyczce si uporzdkowania rzeczy

pieninej, kredytowej, monetarnej i banku biletowego, przed-

miotów cowych i handlowych, systemu poczt, kolei elaznych

i telegrafów;

c) wszelkie sprawy finansów pastwa wogólnoci, a mia-

nowicie prehminarya budetu pastwa, sprawdzenie zamkni-

tych rachunków pastwa, tudzie rezultatów szafunku finan-

sowego, zaciganie nowych poyczek, konwersya istniejcych

dugów pastwa, sprzeda, przemiana, obcienie nieruchomego

majtku pastwa, podwyszanie istniejcych i zaprowadzanie

nowych podatków, danin i opat.

Podatki, daniny i opaty pobierane bd wedle ustaw

istniejcych, dopóki takowe nie bd zmienione stosownie do

urzdzenia [w drodze konstytucyjnej].

Dug pastwa oddany jest pod kontrol Rady Pastwa.

§ 11. Przedmioty prawodawcze, wspólne wszystkim

królestwom i krajom, z wyjtkiem krajów korony wgierskiej,

nale wedle art. III dyplomu z dnia 20 Padziernika 1860 r.

do zakresu dziaalnoci Rady Pastwa, urzdzeniu [konsty-

tucyi] odpowiedniego, bez uczestnictwa w niej czonków z kra-

jów korony wgierskiej.

Do tej przeto cilejszej Rady Pastwa nale, wy-

jwszy wymienione w § 10 sprawy, wszystkie przedmioty pra-

wodawstwa, które nie s wyranie przekazane statutami kra-

jowymi pojedynczym sejmom krajowym, w cilejszej Radzie

Pastwa reprezentowanym.

To samo tyczy si take takich samych przedmiotów,
5*
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pozostawionych sejmom krajowym w tym przypadku, gdy doty-

czcy sejm krajowy wniosek zrobi, eby rzecz wspólnie bya

traktowana..

W razie zachodzcych wtphwoci pod wzgldem kom-

petencyi cilejszej Rady Pastwa w sprawach wspólnego

prawodawstwa wobec kompetencyi pojedynczego sejmu kra-

jowego, w cilejszej Radzie Pastwa reprezentowanego, roz-

strzyga Cesarz na wniosek cilejszej Rady Pastwa.

§ 12. Propozycye do ustaw wchodz do Rady Pastwa

w formie przedstawie [przedoe] rzdowych.

Niemniej te i Radzie Pastwa suy prawo propono-

wania ustaw w przedmiotach, jej zakresu dziaalnoci dotycz-

cych (§§ 10 i 11). Do wszystkich takich ustaw potrzebn jest

zgodno obu Izb, i sankcya Cesarza.

§ 13. Jeeh podczas tego, gdy Rada Pastwa nie jest

zebran, zajdzie potrzeba pilnych zarzdze w przedmiocie

jakim, do jej zakresu dziaalnoci nalecym, ministeryum obo-

wizanem bdzie, na najbliszej Radzie Pastwa przedstawi

powody rozporzdzenia i rezultaty tego.

§ 14. Do prawomocnej uchway caej, a wzgldnie ci-

lejszej Rady Pastwa konieczn jest w kadej Izbie bez-

wzgldna wikszo gosów czonków obecnych.

Wnioski do zmian w niniejszej ustawie zasadniczej wy-

magaj w obu Izbach wikszoci najmniej dwóch trzecich

czci gosów.

§ 15. Czonkowie Izby posów nie maj przyjmowa

od wyborców swoich jakichkolwiek instrukcyi.

v^ 16. Wszyscy czonkowie Rady Pastwa wykonywa
maj swoje prawo gosowania osobicie.

§ 17. Funkcya czonków, wysanych z jakowego kraju

do Izby Posów, ustaje z dniem zebrania si nowego sejmu

krajowego.

Ci [czonkowie] mog znowu do Izby Posów by wy-

branymi.
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Jeli który z czonków umrze, albo wymagany tu przy-

miot osobisty straci, albo cigle przeszkodzonym jest peni
obowizki czonka Rady Pastwa, wówczas nowy wybór ma
by przedsibranym.

§ 18. Odroczenie Rady Pastwa, równie te rozwiza-

nie Izby Posów dzieje si z rozporzdzenia cesarskiego. W razie

rozwizania odbywaj si nowe wybory w myl § 7.

§ 19. Ministrowie, kanclerze nadworni i szefowie wadz
centralnych maj prawo brania udziau we wszystkich obra-

dach i zastpywania przedstawie swoich albo osobicie, albo

przez delegowanego [delegata].

Musz te na danie kadego razu by suchani. Prawo

udziau w gosowaniu o tyle tylko maj, o ile s czonkami

Izby.

§ 20. Posiedzenia obu Izb Rady Pastwa s jawne.

Kadej Izbie suy prawo, wykluczy wyjtkowo jawno,

jeeh tego da prezydent lub przynajmniej dziesiciu czon-

ków, i jeeli tak Izba po wydaleniu suchaczy postanowi.

§ 21. Bhsze postanowienia co do toku czynnoci, co

do wzajemnego tudzie zewntrznego znoszenia si obu Izb,

osobnym regulaminem skrelone bd.

17.

Statut krajowy królestwa Galicy! i Lodomeryi z Wielkiem

Ksistwem Krakowskiem ogoszony jako allegat do patentu

cesarskiego z 26 Lutego 1861 (Nr. 20 Dz. u. p.)-

ROZDZIA PIERWSZY.

O reprezentacyi krajowej w ogólnoci.

§ 1. Królestwo GaUcyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksi-

stwem Krakowskiem reprezentowane bdzie w sprawach kra-

jowych przez sejm krajowy.
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§ 2. Prawa reprezentacyi krajowej przysuajce, do

zakresu jej dziaalnoci nalece, wykonywane bd albo przez

sam sejm, albo przez wydzia krajowy.

§ 3 ^). Sejm krajowy skada si ze stu pidziesiciu

czonków, a to:

a) z trzech arcybiskupów we Lwowie, dwóch biskupów

w Przemylu, biskupa tarnowskiego, biskupa stanisawowskiego

wzgldnie a do jego installacyi, z gr. katol. sufragana lwow-

skiego;

b) z rektorów uniwersytetów, krakowskiego i lwowskiego;

c) ze stu czterdziestu i jednego posów wybranych,, jako to:

I. z czterdziestu czterech posów z klasy wielkich po-

siadaczy gruntowych;

II. z dwudziestu trzech posów miast, w ustawie wy-

borczej wymienionych, i Izb handlowych i przemysowych;

*; § 3 zmieniony ustawami krajowemi z 20 Wrzenia 1866 (Nr. 22

Dz. u. kr.), i z 23 Maja 1896 (Nr. 32 Dz. u. kr.), brzmi obecnie wedtug

ustawy z 18 Marca 1900 (Nr. 41 Dz. u. kr.) jak na-stpuje:

j^Sejm krajowy sktada si ze stu szedziesiciu jeden czonków,

a mianowicie:

a) z trzech arcybiskupów lwowskich, ksicia biskupa krakowskiego,

dwóch biskupów przemyskich, biskupa tarnowskiego i biskupa stanisa-

wowskiego.

W razie wakujcej stoUcy arcybiskupiej lub biskupiej administrator

dyecezyi jest czonkiem sejmu krajowego;

bj z prezesa Akademii umiejtnoci w Krakowie;

cj z rektorów uniwersytetu krakowskiego i lwowskiego, tudzie re-

ktora szkoy politechnicznej lwowskiej;

d) ze stu czterdziestu dziewiciu posów wybranych, a to:

I. z czterdziestu czterech posów z klasy wielkich posiadoci

ziemskich:

II. z trzydziestu jeden posów wymienionych w ustawie wyborczej

i izb handlowyci i przemysowych;

III. z siedemdziesiciu czterech posów reszty gmin królestwa Ga-

licyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem.*



— 71 -

Im.
z siedm dziesiciu czterech posów reszty gmin kró-

estwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Krakowem.

§ 4. Do kierownictwa sejmu krajowego mianuje Cesarz

z grona onego marszaka krajowego i zastpc jego.

§ 5. Blisze postanowienia co do prawa wybierania

i obieralnoci, co do rozdzielenia posów na okrgi wyborcze,

majce by utworzonymi, tudzie co do postpowania przy wy-

borze, zawarte s w ustawie wyborczej dla królestwa Galicyi

i Lodomeryi z Krakowem.

§ 6. Czas trwania funkcyi marszaka krajowego i za-

stpcy jego, tudzie wybranych czonków sejmu krajowego

(peryod sejmowy) ustanawia si na lat sze.

Wybory posów na sejm krajowy nie mog by od [przez]

wyborców odwoane.

Po upywie normalnego peryodu sejmowego, albo te,

gdyby sejm pierwej by rozwizanym, równie jak w przypad-

kach, gdyby tymczasem który z czonków wystpi, ze wiata

zeszed, lub wymagan do obieralnoci kwalifikacy utraci,

rozpisane bd nowe wybory.

Byh posowie sejmu krajowego mog znowu by wybrani.

§ 7. Posom, na sejm krajowym wybranym, nie wolno

przyjmowa instrukcyi, ani te wykonywa inaczej prawa go-

sowania, jak tylko osobicie.

§ 8. Sejm krajowy zbiera si ma wskutek najwyszego

zwoania w powszechnoci [zazwyczaj] raz w roku, a to

w gównem miecie Lwowie, jeeli Cesarz nic innego nie po-

stanowi.

§ 9. Posowie winni s na wstpie [przy wstpieniu] do

sejmu krajowego w miejsce przysigi zoy w rce marszaka

krajowego przyrzeczenie, i zachowaj Cesarzowi wierno

i posuszestwo, przestrzega bd ustaw, i sumienne wypenia

obowizki swoje.

§ 10. Marszaek zagaja sejm krajowy przez Cesarza

zwoany, przewodniczy na posiedzeniach zgromadzenia i kie-
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ruje rozprawami; on te zamyka sejm po ukoczeniu czyn-

noci, lub wskutek najwyszego polecenia.

Sejm krajowy moe kadego czasu, nawet podczas re-

gularnego peryodu sejmowego, przez Cesarza by rozwizanym,

z rówTioczesnem zarzdzeniem no\\''ch wyborów.

§ 11. Wydzia krajowy, jako zawiadowczy i wyko-

nawczy organ reprezentacyi krajowej, skada si, pod prze-

wodnictwem marszaka z szeciu czonków z grona sejmu

krajowego wybranych.

Marszaek mianuje w razach przeszkody zastpc do

kiero\Miictwa w wydziale krajowym z grona tego.

§ 12. Z grona sejmu wybranym bdzie jeden z czon-

ków wydziau krajowego przez posów klasy wielkich posia-

daczy gruntowych (§ 3 I), jeden przez posów klasy wybor-

ców miast i Izb handlowych i przemysowych (§ 3 II), a jeden

przez posów klasy wyborców gmin wiejskich (§ 3 III).

Dalszych trzech czonków wydziau krajowego wybierze

pojedynczo cae zgromadzenie sejmowe z ona swego.

Kady wybór takowy [taki] odbywa si bezwzgldn
gosów wikszoci.

Jeeh za pierwszym i drugim aktem wyborczym bez-

wzgldna gosów wikszo do skutku nie prz)'jdzie, wówczas

przedsiwzi naley cilejszy wybór midzy onemi dwiema

osobami, które w drugim akcie wyborczym najwicej gosów

otrzymay.

W razie równoci gosów rozstrzyga los.

§ 13. Dla kadego czonka wydziau sejmowego, wy-

brany bdzie zastpca tym sposobem, jak to w powyszym
paragrafie wskazano.

Jeeliby kto z czonków wydziau, podczas gdy sejm

nie jest zebrany, ze wiata zszed, wystpi, lub na duszy
czas w sprawowaniu interesów, wydziau dotyczcych, prze-

szkodzonym by, zaj powinien miejsce jego ten zastpca,

który do zastpienia onego czonka wydziau wybranym jest.
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Gdyby jednake zastpca waciwy czonka wydziau

krajowego, wybranego przez cae zgromadzenie sejmowe, nie

móg obj zastpstwa z powodu wy przytoczonych przeszkód,

natenczas zaj moe jego miejsce którykolwiek inny zastpca

wybrany przez cae zgromadzenie sejmowe. (Ten ustp trzeci

§ 13 zosta wstawiony przez ustaw krajówk z d. 12 Kwie-

tnia 1866 (Dz. u. k. Nr. 9.)

Jeeli za sejm krajowy zebranym jest, przedsiwzitym

bdzie nowy wybór w miejsce stale brakujcego czonka

wydziau.

§ 14. Urzdowanie czonków wydziau krajowego i ich

zastpców trwa bdzie tak dugo, jak urzdowanie sejmu

krajowego, który ich wybra. To atoli trwa [trwa ono atoli]

i po upywie peryodu sejmu krajowego, tudzie w razie roz-

wizania sejmu krajowego dopóty jeszcze, dopóki z nowego

sejmu krajowego nie bdzie inny wydzia ustanowiony.

Wystpienie z sejmu krajowego pociga oraz za sob

i wystpienie z wydziau krajowego.

§ 15. Czonkowie wydziau krajowego obowizani s
osi we Lwowie.

Ci dostaj [Dostaj oni] roczne wynagrodzenie z zasobów

[funduszów] krajowych, którego wysoko sejm krajowy oznacza.

ROZDZIA DRUGI.

O zakresie dziaalnoci reprezentacyi krajowej.

I. Zakres dziaalnoci sejmu krajowego.

§ 16 ^). Sejm krajowy powoany jest do wspódziaania

przy wykonywaniu wadzy prawodawczej w miar postanowie

») Przepisy tego paragrafu o wysyaniu posów do Rady pastwa

utraciy znaczenie w skutek ustawy pastwowej z 2 Kwietnia 1873 Nr. 40

Dz. u. p. zaprowadzajcej bezporednie wybory do Rady pastwa.
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cesarskiego dyplomu z d. 20 Padziernika 1860, nr. 22Q Dz.

pr. pa., i wysya ma do Izby posów Rady pastwa trzy-

dziestu omiu czonków, jak to ustanowionem jest w § 6

ustawy zasadniczej o reprezentacyi pastwa.

Wybór tych czonków odbywa si ma w sposób, w § 7

ustawy zasadniczej o reprezentacyi pastwa ustanowiony.

Rozdzielenie wybra si majcych czonków do Izby po-

sów na pojedyncze okrgi, miasta i korporacye, ustanowionem

jest w dodatku do niniejszego statutu krajowego.

§ 17. Propozycye do ustaw, tyczcych si spraw kra-

jowych, przedoone bd jako rzdowe sejmowi krajowemu.

Take i sejmowi krajowemu przysu prawo proponowania

ustaw w sprawach krajowych.

Do kadej ustawy krajowej potrzeba przyzwolenia sejmu

krajowego i sankcyi Cesarza.

Wnioski do ustaw, przez Cesarza albo sejm krajowcy od-

rzucone, nie mog na tern samem posiedzeniu by ponawiane.

§ 18. Za sprawy krajowe uznaj si:

I. Wszelkie rozporzdzenia [zarzdzenia], tyczce si:

1. kultury krajowej;

2. budowli publicznych, kosztem krajowym podejmo-

wanych;

3. zakadów dobroczynnoci, udotowanych z zasobów

krajowych

;

4. budetu i skadania rachunków krajowych, tak

a) co do przychodów krajowych z zarzdu majtku, do

kraju nalecego, z podatków na cele krajowe, i z uycia kre-

dytu krajowego, jak

bj co do wydatków krajowych zwyczajnych i nadzwy-

czajnych.

II. Blisze rozporzdzenia w obrbach ustaw powszech-

nych wzgldem:

1. spraw gminnych;

2. spraw kocielnych i szkolnych;
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3. dostarczania podwód, tudzie prowidowania i kwate-

owania wojska; nakoniec

Iii. rozporzdzenia w innych przedmiotacli, dobra kraju

i potrzeb dotyczcych, a postanowieniami osobnemi przekaza-

nych reprezentacyi krajowej.

§ 19. Sejm krajowy powoany jest:

1. do obradowania i czynienia wniosków:

a) w przedmiocie obwieszczonych powszechnych ustaw

i urzdze, pod wzgldem ich szczególnego oddziaywania na

dobro kraju, tudzie

h) aby wydane byy takie powszechne ustawy, i zapro-

wadzone zostay urzdzenia, jakich wymagaj potrzeby i do-

bro kraju;

2. do przedkadania propozycyi we wszystkich przed-

miotach, wzgldem których rzd rady jego zasiga.

§ 20. Sejm krajowy staranie mie bdzie o utrzymanie

majtku stanów si tyczcego (domestykalnego), niemniej in-

nego majtku krajowego, bdcego wedle pochodzenia jego

lub przeznaczenia wasnoci Galicyi wraz z Krakowem, tu-

dzie o zachowanie funduszów i zakadów, kosztem stanów

lub kraju zaoonych i utrzymywanych.

Uchway sejmu krajowego, pocigajce za sob pozbycie,

stae obcienie, lub zastawienie majtku pierwotnego, wyma-

gaj cesarskiego zezwolenia.

§ 21. Sejm krajowy zarzdza majtkiem domestykal-

nym, i rzecz kredytu i dugów kraju si tyczc, oraz sta-

ranie ma o dopenienie obowizków, jakie w tej mierze kraj

na sobie ma.

Tene zarzdza i szafuje funduszem krajowym, i fun-

duszem oswobodzenia gruntów [indemnizacyjnym] królestwa

Galicyi i Lodomeryi wraz z Krakowem, przestrzegajc cise

wskazanych prawem celów i przeznacze funduszów rze-

czonych.

§ 22. Sejm krajowy obraduje i uchwala wzgldem do-
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starczenia rodków, potrzebnych mu w wykonaniu dziaal-

noci jego co si tyczy celów krajowych, majtku, funduszów

i zakadów krajowych, o ile dochody z istniejcego majtku

gównego [zakadowego] nie s dostateczne.

Tene prawo ma w tym celu nakada i pobiera do-

paty [dodatki] do bezporednich podatków cesarskich [pastwo-

wych] a do wysokoci dziesiciu procentów. Wysze dopaty

do bezporedniego podatku, lub inne nakady opat krajowych,

wymagaj cesarskiego zezwolenia.

§ 23. Dziaalno sejmu krajowego w sprawach gmin-

nych okrelona jest ustaw gminn, lub wasnymi [osobnymi]

statutami gminnymi.

§ 24. O wspódziaajcym i nadzorujcym wpywie sejmu

krajowego w sprawach podatkowych, mianowicie co si tyczy

rozkadu, poboru i odwozu cesarskich [pastwowych] po-

datków bezporednich, osobne przepisy stanowi.

§ 25. Sejm krajowy stanowi o systemizowaniu stanu

osób i pacy urzdników i sug, wydziaowi krajowemu przy-

dzieli, lub dla pojedynczych przedmiotów administracyjnych

ustanowi si majcych; tene stanowi o sposobie ich nomi-

nacyi i dyscyplinarnego z nimi postpowania, o pensyach i za-

opatrzeniach, tudzie o zasadach instrukcyi, jakie onyme ce-

lem wykonywania suby udzielone by maj.

II. Zakres dziaalnoci wydziau krajowego.

§ 26. Wydzia krajowy sprawuje zwyczajne czynnoci

administracyjne, odnoszce si do majtku krajowego, fundu-

szów krajowych, i zakadów, oraz kieruje i kontroluje sub
urzdników i .sug podwadnych.

Tene zdaje spraw sejmowi krajowemu tak z czyn-

noci powyszych, jak z przeprowadzenia wykonalnych [wy-

magajcych wykonania] uchwa sejmu, i bra winien wnioski
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w sprawach krajowych pod obrad przygotowawcz dla

sejmu krajowego, za zleceniem tego lub z wasnego

popdu.

§ 27. Wydzia krajowy wykonywa przysuajce krajowi

lub byym stanom ziemskim prawo patronatu i prezentacyi,

prawo proponowania lub mianowania kandydatów na miejsca

fundacyjne lub stypendya, tudzie przyjmowania ich do za-

kadów i instytutów stanowych.

§ 28. Wydzia krajowy zastpuje reprezentacy krajow

we wszystkich interesach prawnych.

Dokumenta, w imieniu reprezentacyi krajowej wystawia

si majce, bd przez marszaka krajowego i dwóch czon-

ków wydziau podpisane, i pieczci krajow opatrzone.

§ 29. Nadto wydzia krajowy sprawowa ma wszelkie

inne take czynnoci dotychczasowego wydziau stanów, o ile

takowe nie bd na inne organa przeniesione, lub wskutek

zmienionych stosunków uchylone.

§ 30. Wydzia krajowy obmyle ma potrzebne przy-

gotowania do odbywania posiedze sejmowych, tudzie po-

stara si o lokalnoci, i je w naleytym stanie utrzyma

i urzdzi dla reprezentacyi krajowej i urzdów, tudzie or-

ganów jej wprost podwadnych.

§ 31. Wydzia krajowy rozpoznawa ma wykazy [akta]

wyboru nowo wstpujcych posów do sejmu krajowego, i zda-

wa o tem relacy sejmowi krajowemu, któremu przysu
rozstrzygnienie o przypuszczeniu wybranych.

§ 32. Blisze postanowienia wzgldem czynnoci, nale-

cych do wydziau krajowego, tudzie wzgldem sposobu ich

zaatwiania pozostawia si instrukcyi, wyda si majcej przez

sejm krajowy, za co si tyczy wpywu na sprawy gminne,

równie jak na sprawy podatków cesarskich [pastwowych],

ustawom gminnym i podatkowym.
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ROZDZIA TRZECI.

O toku czynnoci.

§ 33. Sejm krajowy, zebrany wskutek nastpionego

wedle statutu zwoania, traktowa i zaatwia winien czyn-

noci, do zakresu jego dziaania nalece, na posiedzeniach.

Posiedzenia bd przez marszaka zarzdzone, zagajane,

i zamykane.

§ 34. Posiedzenia sejmu krajowego s jawne. Wy-
jtkowo moe mie miejsce posiedzenie poufne, gdy tego za-

da albo prezydujcy, albo przynajmniej piciu czonków,

a po wydaleniu suchaczy za tem si sejm owiadczy.

§ 35 ^). Pojedyncze przedmioty obradowania wchodz
przed sejm krajowy:

a) albo jako przedoenia rzdowe przez [na rcej mar-

szaka krajowego;

*) Ustp b) §-fu 35 zmieniony ustaw krajow z 10 Maja 1873

(Nr. 248 Dz. u. kr.) brzmi obecnie:

b) albo jako przedoenia wydziau krajowego lub specyalnego wy-

dziau przez sejm krajowy z wasnego grona wybranego, który bd to

podczas funkcyi sejmowej zosta utworzony, bd te na jednej z po-

przedzajcych sesyi tego samego peryodu sejmowego moc osobnej

uchway otrzyma polecenie do uoenia obszerniejszego projektu ustawy.

Zamknicie posiedze sejmu zawiesza jedynie czynnoci specyal-

nego wydziau, który do uoenia obszerniejszego projektu ustawy zosta

powoany.

Równoczenie z otwarciem posiedze sejmu zbiera si rzeczony

wydzia w dotychczasowym swym skadzie i, jeeli sejm inaczej nie po-

stanowi, zajmuje si przerwan prac tak dugo, dopóki nie wywie si
zupenie z poruczonego sobie zadania.

Tylko tych czonków wydziau naley nowym zastpi wyborem,

którzy przestali by posami lub z jakichkolwiek przyczyn przez duszy
czas nie mog uczestniczy w pracach wydziau.

Z upywem szecioletniego peryodu sejmowego, albo te z chwil

rozwizania sejmu ustaje czynno wydziau, chociaby nie dokoczy
swej pracy.
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&) albo jako przedoenia wydziau l<;rajowego lub wy-

dziau specyalnego, przez wybór ze sejmu l^rajowego, i pod-

czas funkcyi jego utworzonego;

c) albo na wniosek czonków pojedynczych. Samoistne

wnioski pojedynczych czonków, nie odnoszce si do jakiego

przedoenia rzdu lub wydziau musz wprzód marszakowi

na pimie by oznajmione, i uprzednio pod obrad w wy-

dziale wzite. Wnioski czynione w przedmiotach, nie nale-

cych do zakresu sejmu krajowego, wyczone bd z pod

obrady przez marszaka krajowego.

§ 36. Marszaek oznaczy, w jakim porzdku przedmioty

maj by traktowane.

Przedoenia rzdowe, wchodzce do sejmu krajowego,

maj przed wszystkimi innymi przedmiotami obradowymi by
traktowane i zaatwiane.

§ 37. Namiestnik królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz

z Wielkiem ksistwem Krakowskiem, lub delegowani przeze

komisarze maj prawo zasiada na sejmie krajowym, i ka-

dego czasu gos zabiera; w gosowaniu maj wtenczas tylko

udzia, jeeli s czonkami sejmu krajowego.

Gdyby przy niektórych rozprawach potrzebnem lub po-
danem byo zesanie [delegowanie] czonków wadz rzdowych,

dla udzielenia wiadomoci i objanie, winien marszaek kra-

jowy udawa si do przeoonych wadz dotyczcych.

§ 38. Do stanowienia uchway na sejmie krajowym

trzeba obecnoci wicej ni poowy caej liczby wszystkich

czonków, a do wanoci uchway bezwzgldnej gosów wi-

kszoci obecnych. W przypadku równoci gosów, wniosek pod

obrad wzity za odrzucony ma by uwaany.

Do uchwa na wnioski, dotyczce zmian statutu krajo-

wego, trzeba obecnoci przynajmniej trzech czwartych czci

wszystkich czonków, a przyzwolenia przynajmniej dwóch trze-

cich czci obecnych.
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§ 39. Gosowanie odbywa si w powszechnoci ustnie,

lecz moe take nastpi przez podniesienie lub nieruszenie

si z miejsca, jeeli to prezydujcy za stosowe uzna. Wybory

lub obsadzenia przedsibrane bd zapomoc kartek goso-

wania.

ij 40. Odbywane na sejmie krajowym rozprawy maj
przy zaczeniu protokoów posiedze przez namiestnika do

najwyszej wiadomoci by podane.

Jakim sposobem nastpi ma ogoszenie rozpraw odby-

wanych, o tern stanowi bdzie sejm krajowy.

§ 41. Nie wolno sejmowi krajowemu znosi si z re-

prezentacy adnego innego kraju koronnego, ani te wyda-

wa obwieszcze. Deputacye nie bd do zgromadzenia sejmu

krajowego przypuszczane, proby za przyjmowa moe sejm

wtenczas tylko, jeeU mu przez którego z czonków podane

bd.
Wysyanie deputacyi sejmu krajowego do najwyszego

Dworu nastpi moe tylko za uprzedniem pozyskaniem ze-

zwolenia cesarskiego.

§ 42. Wydzia krajowy winien bdzie przekazane sobie

czynnoci w gronie [kolegialnie] obradowa i zaatwia.

Do wanoci uchway wymaga si obecnoci przynaj-

mniej czterech czonków wydziau. Marszaek krajowy, jeeUby
uchwa wydziau krajowego uwaa z dobrem powszechnem

niezgodn, albo z ustawami istniejcemi sprzeczn, prawo

i obowizek mie bdzie wstrzyma wykonanie, i bez-

zwocznie rzecz t przez namiestnika do najwyszej decyzji]

przedoy.

§ 43. Wydzia krajowy tylko z sejmem, z którego wy-
szed, znosi si moe, i wydawa ogoszenia tylko w spra-|

wach administracyjnych, jemu przekazanych.

Deputacyi wydzia krajowy przyjmowa nie moe.
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Ustawa wyborcza^).

1, o okrgach wyborczych i miejscach wyborów.

§ 1. Pod wzgldem wyboru posów z klasy wielkich

posiadaczy gruntowych tworzy bdzie kady z poniej wy-

mienionych obwodów jeden okrg wyborczy.

Do wyboru uprawnieni kadego obwodu tworz jedno

ciao wyborcze, i wybiera maj: w obwodzie krakowskim

szeciu, w brzeaskim, przemyskim, zoczowskim, czortkow-

skim, tarnowskim, tarnopolskim, sanockim, Samborskim i ó-
kiewskim po trzech, w sandeckim, rzeszowskim, str^^skim,

stanisawow^skim i koomyjskim po dwóch posów, nareszcie

w obwodzie lwowskim jednego posa.

Miejscem wyboru w kadym obwodzie jest miasto

obwodowe.

§ 2. Pod wzgldem wyboru posów z miast tworzy

gówe miasto Lwów jeden okrg wyborczy.

Równie tworz miasta: a) Kraków, h) Przemyl, c) Sta-

nisawów, d) Tarnopol, e) Brody, f) Jarosaw, g) Drohobycz,

h) Biaa, i) Nowy Scz, li) Tarnów, 1) Rzeszów, m) Sambor,

n) Stryj, o) Koomyja, kade jeden okrg wyborczy, i s oraz

miejscami wyborów.

§ 3. Lwów wybiera czterech, Kraków trzech posów,

a kade z innych, w § 2. wymienionych miast, po jednemu.

1) Ustawa ta zwana pospolicie Ordynacy wyborcz zmieniona zo-

st^a w poszczególnych swych postanowieniach licznemi ustawami póniej-

szemu Najwaniejsz z nich jest zmiana §§ 2 i 3 dokonana ustaw z d.

18 Marca 1900 Nr. 42 Dz. u. kr. przyznajca dodatkowo prawo wyborcze

po jednym pole miastom 1) Bochnia i Wadowice razem, 2) Gorhcom
i Jasu razem, 2) Sanokowi i Krosnu razem, 4) Brzeanom i Zoczowowi
razem, przyznajca miastu Lwów prawo wyboru szeciu, Krakowowi

czterech posów. Brzmienie ordynacyi wyborczej, które dzi z uwzgldnie-

niem wszystkich zmian obowizuje, podaje Starzyski: Kodeks prawa

politycznego.

6
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Wszyscy do wyboru uprawnieni kadego miasta tworz
jedno ciao wyborcze.

§ 4. Kada z Izb handlowych i przemysowych we
Lwowie, Krakowie i Brodach wybiera po jednemu posowi

na Sejm krajowy.

Co si tyczy tych wyborów, tworzy bd czonkowie

i zastpcy kadej Izby ciao wyborcze.

§ 5. Co do wyboru posów z gmin wiejskich tworz
powiaty politycze:

1. Lwów, Winniki, i Szczerzec razem, jeden okrg wyborczy;

2. Gródek i Janów razem, jeden okrg wyborczy;

3. Brzeany i Przemylany razem, jeden okrg wyborczy;

4. Bobrka i Chodorów razem, jeden okrg wyborczy;

5. Rohatyn i Bursztyn razem, jeden okrg wyborczy;

6. Podhajce i Kozowa razem, jeden olirg wyborczy;

7. Zaleszczyki i Tuste razem, jeden okrg wyborczy;

8. Borszczów i Mielnica razem, jeden okrg wyborczy;

9. Czortków, Jazowiec i Budzanów razem, jeden okrg
wyborczy;

10. Kopczyce i Husiaty razem, jeden okrg wyborczy;

11. Koomyja, Gwodziec, i Peczeniyn razem, jeden okrg^

wyborczy;

12. Horodenka i Obertyn razem, jeden okrg wyborczy;

13. Kosów i Kuty razem, jeden okrg wyborczy;

14. niaty i Zabotów razem, jeden okrg wyborczy;

15. Przemyl i Niankowice razem, jeden okrg wyborczy;

16. Jarosaw, Sieniawa, i Radymno razem, jeden okrg wy-

borczy;

17. Jaworów i Krakowiec razem, jeden okrg wyborczy;

18. Mociska i Sdowa Wisznia razem, jeden okrg wyborczy;

19. Sambor, Stare Miasto, i Starasól razem, jeden okrg
wyborczy;

20. Turka i Borynia razem, jeden okrg wyborczy;

21. Drohobycz i Podbu razem, jeden okrg wyborczy;
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22. Rudki i Komarno razem, jeden okrg wyborczy;

23. ka i Medenice razem, jeden okrg wyborczy;

24 Sanok, Rymanów, i Bukowsko razem, jeden okrg wy-

borczy;

25. Lisko, Baligród, i Lutowiska razem, jeden okrg wy-

borczy;

26. Dobromil, Ustrzyki, i Bircza razem, jeden okrg wy-

borczy;

27. Dubiecko i Brzozów razem, jeden okrg wyborczy;

28. Stanisawów i Halicz razem, jeden okrg wyborczy;

29. Bohorodczany i Sootwina razem, jeden okrg wyborczy;

30. Monasterzyska i Buczacz razem, jeden okrg wyborczy;

31. Nadworna i Delatyn razem, jeden okrg wyborczy;

32. Tymienica i Tumacz razem, jeden okrg wyborczy;

33. Stryj i Skole razem, jeden okrg wyborczy;

34. Dolina, Bolechów, i Roniatów razem, jeden okrg wy-

borczy;

35. Kausz i Wojniów razem, jeden okrg wyborczy;

36. Mikoajów i Zurawno razem, jeden okrg wyborczy;

37. Tarnopol, Ihrowice, i Mikulice razem, jeden okrg wy-

borczy;

38. Skaat i Grzymaów razem, jeden okrg wyborczy;

39. Zbara i Medy razem, jeden okrg wyborczy;

40. Trembowla i Zotniki razem, jeden okrg wyborczy;

41. Zoczów i Gliniany razem, jeden okrg wyborczy;

42. opaty, Brody, i Radziechów razem, jeden okrg wy-

borczy;

43. Busk, Kamionka strumiowa, i Olesko razem, jeden

okrg wyborczy;

44. Zaoce i Zborów razem, jeden okrg wyborczy;

45. ókiew, Kulików, i Mosty Wielkie razem, jeden okrg

wyborczy;

46. Bez, Uhnów, i Sokal razem, jeden okrg wyborczy;

47. Lubaczów i Cieszanów razem, jeden okrg wyborczy;
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48. Rawa i Niemirów razem, jeden okrg wyborczy;

49. Kraków, Mogia, Liszki, i Skawina razem, jeden okrg

wyborczy;

50. Chrzanów, Jaworzno, i Krzeszowice razem, jeden okrg

wyborczy;

51. Bochnia, Niepoomice, i Winicz razem, jeden okrg \\7^-

borczy;

52. Brzesko, Radów, i Wojnicz razem, jeden okrg wyborczy;

53. Wieliczka, Podgórze, i Dobczyce razem, jeden okrg

wyborczy;

54. Jaso, Brzostek, i Frysztak razem, jeden okrg wyborczy;

55. GorUce i Biecz razem, jeden okrg wyborczy;

56. Dukla, Krosno, i migród razem, jeden okrg wyborczy;

57. Rzeszów i Gogów razem, jeden okrg wyborczy;

58. acut i Przeworsk razem, jeden okrg wyborczy;

59. Leajsk, Sokoów, i Ulanów razem, jeden okrg wyborczy;

60. Rozwadów, Tarnobrzeg, i Nisko razem, jeden okrg wy-

borczy;

61. Tyczyn i Strzyów razem, jeden okrg wyborczy;

62. Nowy Scz, Grybów, i Cikowice razem, jeden okrg

wyborczy;

63. Stary Scz i Krynica razem, jeden okrg wyborczy;

64. Nowy Targ i Krocienko razem, jeden okrg wyborczy;

65. Limanowa i Skrzydlna razem, jeden okrg wyborczy;

66. Tarnów i Tuchów razem, jeden okrg wyborczy;

67. Dbrowa i abno razem, jeden okrg wyborczy;

68. Dbica i Pilzno razem, jeden okrg wyborczy;

69. Ropczyce i Kolbuszów razem, jeden okrg wyborczy;

70. Mielec i Zassów razem, jeden okrg wyborczy;

7L Wadowice, Kalwarya, i Andrychów razem, jeden okrg
wyborczy;

72. Kenty, Biaa, i Owicim razem, jeden okrg wyborczy;

73. Mylenice, Jordanów, i Maków razem, jeden okrg wy-

borczy;
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74. ywiec, lemie, i Milówka razem, jeden okrg wy-

borczy.

§ 6. Miejscem wyborczem w kadym okrgu wybor-

czym, utworzonym dla wyboru posów gmin wiejskich, jest

siedlisko politycznego urzdu powiatowego tego politycznego

powiatu, który w § 5 przy ustanowieniu kadego powiatu

wyborczego najpierwej jest wymienionym.

§ 5. Kady z okrgów, w § 5 wyszczególnionych, je-

dnego posa wybiera.

Wyborcy wszystkich w jednym okrgu wyborczym po-

' oonych gmin (wyjwszy miasta, wedle § 2 do wyboru po-

sów uprawnione), tworz jedno ciao wyborcze.

II, O piawie wyborczem i obieralnoci.

§ 8. Posowie z klasy wyborców wielkich posiadaczy

gruntowych wybierani bd wprost przez penoletnich , do

zwizku Pastwa Austryackiego nalecych posiadaczy takich

dóbr tabularnych, od których naleyto roczna w podatkach

cesarskich [pastwowych] realnych (z wyjtkiem dopaty wo-

jennej) wynosi najmniej sto zotych waluty austryackiej.

§ 9. Midzy kilkoma wspóposiadaczami posiadoci ta-

bularnej do wyboru uprawniajcej, ten tylko z nich wybiera

moe, którego oni ku temu upowani.
Posiadanie dwóch lub wicej dóbr tabularnych, od któ-

rych naleyto roczna w podatkach realnych cesarskich (wy-

jwszy dopat wojenn) razem wziwszy przynajmniej sto

zotych wal, austr. wynosi, uprawnia równie do wyboru.

§ 10. Wzgldem tych dóbr tabularnych do wyboru

uprawniajcych, które s w posiadaniu korporacyi lub towa-

rzystwa [spóki] jakiego, prawo wyboru przez t osob bdzie

wykonywanem, która wedle istniejcych norm prawnych [ustaw]

lub poeczeskich [spóki] powoan jest do zastpowania

korporacyi lub towarzystwa na zewntrz.
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Gminy, znajdujce si w posiadaniu dóbr tabularnych,

do wyboru uprawniajcych, nie mog jako takie wykonywa
tego prawa wyborczego.

§ 11. Posowie miast w § 2 wyszczególnionych wybie-

bierani bd wprost przez pierwsze dwie trzecie czci wszyst-

kich czonków gminy, uklasyfikowanych wedle wysokoci ro-

cznej ich powinnoci w podatkach bezporednich, którym

ustawa gminna z d. 17 Marca 1849 nr. 70 Dziennika praw

pastwa, przyznaje czynne prawo wyboru.

Do rzdu tych policzone by maj jako wyborcy take

i te osoby, którym § 28, 2. powyszej ustawy, równie jak

rozporzdzenie ministeryalne z d. 7 Marca 1850 nr. 116 Dziennika

praw pastwa, przyznaje czynne prawo wyboru wedle [na

podstawie] osobistej ich kwahfikacyi.

§ 12. Wybór posów gmin wiejskich odbywa si ma
przez wyborców wybranych.

Kada gmina okrgu wyborczego wybiera na kade
piset mieszkaców jednego wyborc. Jeeli wypade z po-

dziau liczby mieszkaców przez 500 pozostaoci wynosz
dwiecie pidziesit lub wicej, uwaane by maj za pi-
set; jeeli za mniej jak dwiecie pidziesit wynosz, nie

bd uwzgldniane.

Pomniejsze gminy, których liczba mieszkaców nie do-

chodzi piciuset, wybieraj jednego wyborc.

§ 13. Wyborcy kadej gminy wybrani bd przez

pierwsze dwie trzecie czci wszystkich czonków gminnych,

uklasyfikowanych wedle wysokoci rocznej ich powinnoci

w podatkach bezporednich, którym ustawa gminna z dnia

17 Marca 1849 nr. 170 Dziennika praw pastwa, przyznaje

cz^'nne prawo wyboru.

Do rzdu tycii policzone by maj jako wyborcy take
i te osoby, którym § 28, 2. powyszej ustawy, niemniej roz-

porzdzenie ministeryalne z dnia 7 Marca 1850 r. nr. 116
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Dziennika praw pastwa, przyznaje czynne prawo wyboru

wedle [na podstawie] osobistej ich kwalifikacyi.

§ 14. Penoletni, do zwizku Pastwa Austryackiego

nalecy posiadacze posiadoci tabularnej, nie znajdujcej si

w zwizku gminy, od której naleyto roczna w podatkach

realnych cesarskich (z wyjtkiem dopaty wojennej) nie wy-

nosi najmniej sto zotych wal. austr., winien jako wyborca

udzia mie w wyborze posa gmin wiejskich tego okrgu

wyborczego, w którym posiado pooona jest.

Z pomidzy kilku wspóposiadaczy posiadoci takowej,

ten tylko jako wyborca wystpi moe, którego oni ku temu

upowani.

§ 15. Kady wyborca wykona moe swe prawo wy-

borcze tylko w jednym okrgu wyborczym, i w zasadzie tylko

osobicie.

Wyjtkowo mog do wyboru uprawnieni z klasy wy-

borców wielkich posiadaczy gruntowych wykonywa swe

prawo gosowania przez penomocnika; tene musi w tejto

klasie wyborców do wyboru by uprawnionym, i zastpowa

moe tylko jednego do wyboru uprawnionego.

Kto do wyboru uprawniony jest w klasie wielkich po-

siadaczy gruntowych, nie moe wybiera w adnym okrgu

wyborczym obu innych klas wyborców; a kto do wyboru

uprawnionym jest w okrgu wyborczym miast, w § 2 wyszcze-

gólnionych, nie moe w adnej gminie wiejskiej wybiera.

Uprawnieni do wyboru w klasie wielkich posiadaczy

gruntowych, którzy w wicej jak jednym obwodzie dobra po-

siadaj, wykonywa maj swe prawo wyborcze w tym obwo-

dzie, gdzie ley najwyej opodatkowana posiado ich.

Jeeh do wyboru uprawniony z klas wyborców miast

i gmin wiejskich jest czonkiem kilku gmin, tedy wykonywa

moe prawo wyborcze tylko w gminie zwyczajnego zamie-

szkania swego.



§ 16. Na posa do Sejmu krajowego obieralnym jest

kady, kto

a) jest obywatelem Pastwa Austryackiego;

h) liczy lat trzydzieci wieku swego;

c) znajduje si w penem uywaniu praw cywilnych, i

d) uprawniony jest do wyboru posów na Sejm kra-

jowy wedle postanowie poprzedzajcych §§ 8 a do 14

w jednej z klas wyborców kraju, a to albo w klasie wielkich

posiadaczy gruntowych, albo w klasie miast, albo w klasie

gmin wiejskich.

Te same warunki co do wybieralnoci dotycz take

posów Izb handlowych i przemysowych.

§ 17. Od wykonywania prawa wyborczego i od obie-

ralnoci wykluczonemi s:

a) osoby, które zbrodni lub wykroczenia jakiego, lub

przestpstwa, z chciwoci zysku wynikego, albo pubhczn

obyczajno naruszajcego winnemi uznane, lub te od za-

skarenia o zbrodni lub wykroczenie, albo przestpstwo

z chciwoci zysku wynike, li tylko dla niedostatecznoci

dowodów uwolnionemi zostay;

h) osoby, które z powodu jakiego czynu karygodnego,

pod a) oznaczonego, pod ledztwo pocignite zostay, jak

dugo ledztwo to trwa; tudzie

c) osoby, wzgldem których majtku konkurs ogoszono,

lub postpowanie ugodne zaprowadzono, jak dugo trwa roz-

prawa konkursowa albo ugodna, a po ukoczeniu rozprawy,

jeeli w tej mierze nie zostay uznane wolnemi od winy.

III. o rozpisaniu i przygotowaniu wyborów,

§ 18. Wezwanie do przedsibrania wyboru dzieje si
w powszechnoci zapomoc rozporzdze namiestnika, w któ-

rych oznaczonym by ma dzie, kiedy przedsibranym by
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winien wybór posów w miejscach wyborczych, niniejsz

ustaw wyborcz wskazanych.

Dzie do wyboru w ten sposób ma by oznaczonym,

iby wszelkie ku temu potrzebne przygotowania przed nadej-

ciem onego mogy by ukoczone.

§ 19. Rozpisanie powszechnych wyborów na Sejm kra-

jowy w ten sposób uczynionem by ma, i najprzód posowie

gmin wiejskich, potem posowie miast i Izb handlowych

i przemysowych, a nakoniec posowie z klasy wielkich posia-

daczy gruntowych wybranymi, i wybory dla kadej z pierw-

szych dwu klas wyborców w caym kraju w tym samym dniu

przedsibrane bd.
§ 20. Rozpisanie powszechnych wyborów obwieszczo-

nem by ma przez gazety krajowe i plakaty we wszystkich

gminach królestwa Gahcyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksi-

stwem Krakowskiem.

Rozpisanie pojedynczych wyborów obwieszczonem by
ma, co si tyczy klasy wyborców wielkich posiadoci grun-

towych, przez gazety krajowe, co si tyczy klasy wyborców

miast i gmin wiejskich, przez plakaty w gminach, okrg wy-

borczy tworzcych.

§ 21. Wszyscy do wyboru uprawnieni, którzy wedle

postanowie niniejszej ustawy wyborczej tworz jedno ciao

wyborcze, maj w osobn Ust by wcignieni.

Lista wyborców kadego ciaa wyborczego powinna przez

organ, który do sporzdzenia oneje powoanym jest, w ewi-

dencyi by utrzymywan, i dla przedsibrania wyboru w dwóch

egzemplarzach spisana.

§ 22. List wyborców dla ciaa wyborczego wielkich

posiadaczy gruntowych, tudzie spis osób, które wedle posta-

nowienia § 14 prawo maj w jednym okrgu wyborczym

gmin wiejskich bra udzia w wyborze posa do Sejmu kra-

jowego jako wyborcy, ma namiestnik wedle obwodów spo-

rzdzi, i przez zamieszczenie do gazet krajowych obwieci,
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z wyznaczeniem czternastodniowego terminu do reklamacyi,

liczy si majcego od dnia obwieszczenia.

Reklamacye, po upywie terminu wniesione, jako opó-

nione odrzuci naley.

§ 23. Czy reklamacye, dotyczce zapisania osób, do

wyboru nie uprawnionych, lub opuszczenia majcych prawe

do wyboru, s uzasadnione lub nie uzasadnione, o tern na-

miestnik stanowi bdzie , któremu te prawo przysu,
z urzdu przedsibra sprostowania listy wyborców z klasy

wielkich posiadaczy gruntowych a do dnia wyboru.

§ 24. Skoro hsta wyborców ciaa wyborczego wielkich

posiadaczy gruntowych, i spis wyborców, wedle § 14 powo-

anych, po nastpionem rozstrzygnieniu w przedmiocie rekla-

macyi wczenie podanych, sprawdzone zostan, winien bdzie

namiestnik udzieli wycigi z nich naczelnikom obwodowym,
wzgldnie naczelnikom powiatowym w miejscach wyborczych.

Ci obowizani s pojedynczym wyborcom, wzgldnie powoa-
nym wyborcom wystawi i dorczy karty legimacyjne, które

zawiera maj nazwisko i miejsce zamieszkania do wyboru

uprawnionego, tudzie miejsce, dzie i godzin aktu wybor-

czego.

Wyborcom z klasy wielkich posiadaczy gruntowych,

w kraju zamieszkaym, maj karty legimacyjne by przesane,

za wyborcy, za granic mieszkajcy, wezwani bd przez ga-

zety krajowe do odebrania kart legitymacyjnych.

§ 25. Lista wyborców w kadem z miast, w § 2 wy-

mienionych, sporzdzon by winna przez przeoonego gminy,

z cisem przestrzeganiem postanowie §§ 11 i 17, i podpi-

san przez naczelnika wadzy politycznej, której miasto pod-

lega, przy potwierdzeniu naleytego sporzdzenia.

§ 26. Wadza polityczna, wedle powyszego paragrafu do

potwierdzenia naleytoci [naleytego] sporzdzenia list wybor-

ców w miastaci powoana, winna bdzie wyborcom wpisanym

wystawi i dorczy karty legitymacyjne, które zawiera maj



— 91 —

nazwisko i miejsce zamieszkania do wyboru uprawnionego,

tudzie miejsce, dzie i godzin aktu wyborczego.

§ 27. Celem wyboru posów gmin wiejskich ustanowi

winna wadza polityczna powiatowa na kad gmin, w jej

okrgu si znajdujc (z jedynym wyjtkiem miast w § 2

wyszczególnionych), wedle stanu ludnoci miejscowej, wypa-

dego z ostatniego obhczenia, stosownie do przepisu § 12,

ilo wyborców, w kadej gminie wybra si majcych i po-

da do wiadomoci przeoonego gminy z tem zleceniem,

aeby zrobi i przedoy spis czonków gminnych, upra-

wnionych wedle postanowie §§ 13 i 17 do wyboru wy-

borców.

§ 28. Przeoony politycznej wadzy powiatowej winien

po nadejciu spisu czonków gminy, uprawnionych do wyboru

wyborców, oznaczy dzie, godzin i miejsce do przedsibra-

nia wyboru tego, delegowa komisarza, któryby wyborem

kierowa, i oznajmi o tych zarzdzeniach wczenie przeoo-

nego gminy z tem zleceniem, aby do przedsiwzicia wyboru

wezwa czonków gminy, do wyboru uprawnionych.

§ 29. Komisarz wyborczy winien bdzie spis czonków

gminy, prawo gosowania majcych, zbada, naleyte onego

sporzdzenie, niemniej uskutecznione wezwanie wyborców

potwierdzi, i spis do wyboru uprawnionych wraz z przy-

gotowan list gosowania przeoonemu gminy wrczy,

który wspólnie z komisarzem wyborczym komisy wyborcz

stanowi.

§ 30. Wybór wyborców odby si ma w dniu wyzna-

czonym, o godzinie ustanowionej, i w miejscu zgromadzenia

wskazanem, bez wzgldu na liczb wyborców obecnych, przy-

czem postanowienia nastpujcych §§ 37, 38, 39, tudzie 41

a do 45 cznie, w analogiczne wej maj zastosowanie.

Kady wyborca wymieni tyle nazwisk, ile wyborców ma

by wybranych.
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Do wanoci wyboru wyborców potrzebna jest bez-

wzgldna wikszo gosów.

Jeeli takowa w pierwszem gosowaniu nie bdzie osi-

gnit, naley dalej postpowa wedle postanowie §§ 46,

47 i 48.

§ 31. Naczelnik politycznego powiatu sprawdzi ma
w kadej gminie legalno wyboru wyborców, i jeeli nie

okazuje si potrzeba nowego wyboru, który natychmiast przy

wyszczególnieniu powodów zarzdzonym by ma, wpisa wy-

branych do listy wyborców caego politycznego powiatu,,

w dwóch egzemplarzach sporzdzi si majcej.

§ 32. Gdy po odbytym wyborze wyborców we wszyst-

kich gminach wiejskich powiatu lista wyborców uzupenion

zostaa, naczelnik powiatowy polityczny, wystawi i dorczy
ma wyborcom karty legimacyjne, zawierajce biecy numer

listy powiatowej, wyborców nazwisko, i miejsce zamieszkania

wyborcy, tudzie miejsce, dzie i godzin wyboru Posa na

Sejm krajowy.

Listy wyborców tych powiatów, których miejsce urz-

dowe nie jest oraz miejscem wyboru, przesane by maj
wraz z aktami dotyczcymi wyboru wyborców naczelnikowi

politycznego urzdu powiatowego w siedlisku miejsca wybor-

czego, przeznaczonego dla okrgu wyborczego, od którego te

celem wypenienia kart legitymacyjnych zasignite by maj
dalsze informacye co do miejsca, dnia i godziny czynnoci

wyborczej.

§ 33. Naczelnik politycznego urzdu powiatowego w sie-

dlisku miejsca wyborczego, przeznaczonego dla okrgu wy-

borczego, powinien listy wybranych i wedle § 14 powoanych

wyborców wszystkich powiatów pohtycznych, w jeden okrg
wyborczy zespolonych, zestawi w jedn gówn list wy-

borców okrgu wyborczego, i w dwóch egzemplarzach przy-

gotowa do aktu wyborczego.
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IV. o wyborze posów na Sejm krajowy.

§ 34 Kierunek [Kierownicwo] aktu wyborczego, w ka-

dem ciele wyborczem przesibra si majcego w obecnoci

komisarza cesarskiego, poruczonym bdzie komisyi wyborczej,

z ciaa wyborczego utworzonej, a skada si majcej:

1. w kadem ciele wyborczem wielkich posiadaczy grun-

towych, z trzech czonków przez uprawnionych do wyboru,

a dwóch przez naczelnika obwodowego mianowanych:

2. w kadem ciele wyborczem miast, w § 2 wyszczegól-

nionych, z' burmistrza lub ustanowionego przeze zastpcy,

i dwóch czonków reprezentacyi gminnej miejsca wyborczego,

tudzie z czterech czonków, przez komisarza wyborczego

mianowanych:

3. w kadem ciele wyborczem gmin wiejskich, z trzech

czonków ciaa wyborczego przez komisarza wyborczego,

a czterech przez wybranników mianowanych.

§ 35. Karty legitymacyjne, wydane wyborcom, a wzgl-

dnie wyborcom wybranym lub powoanym, upowaniaj ich

do wstpu do przeznaczonej lokalnoci wyborczej, i suy
im maj oraz za wezwanie, i winni bd bez dalszego za-

wezwania stawi si do wyboru w dniu tame wymienionym,

i o godzinie oznaczonej.

§ 36. W dniu wyboru, o godzinie oznaczonej, i w miej-

scu ku temu wskazanem rozpocznie si czynno wyborcza

bez wzgldu na ilo zgromadzonych wyborców ukonstytuo-

waniem komisyi wyborczej, która z grona swego mianuje

prezydujcego, i odbiera Ksty wyborców wraz z przygotowa-

nymi spisami gosowania.

§ 37. Prezydujcy komisyi wyborczej przywie ma

zgromadzonym wyborcom na pami tre § 16 i 17 ustawy

wyborczej o kwahfikacyach do obieralnoci wymaganych,

objani im sposób postpowania przy gosowaniu i Uczeniu

gosów, i wezwa ich, aeby gosy swoje wedle wasnego
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przewiadczenia bez wszelkich samolubnych wzgldów ubo-

cznych oddawali, jak to wedle najlepszej swej wiedzy i su-

mienia dla powszechnego dobra za najzbawienniejsze uwaaj.

§ 38. Jeeh kto przed rozpoczciem gosowania prze-

ciw uprawnieniu wyborczemu osoby jakiej, w licie wybor-

czej wymienionej, zarzuty robi, i twierdzi, i ta od czasu spo-

rzdzenia list wyborców postradaa wasno jak, do wyko-

nania prawa wyborczego wymagan, komisya wyborcza rzecz

natychmiast i bez przypuszczenia rekursu rozstrzyga ma.

§ 39. Gosowanie samo rozpoczyna si od tego, i
czonkowie komisyi wyborczej, o ile s do wyboru uprawnieni,

gosy swe oddaj.

Nastpnie przez jednego z czonków komisyi wyborczej

wywoywani bd wyborcy do oddania gosów w tym po-

rzdku, w jakim imiona ich w licie wyborców s zapisane.

Do wyboru uprawnieni, którzy na zgromadzenie wybor-

cze przyjd po wywoaniu imion ich, oddawa maj gosy

swe dopiero po odczytaniu caej hsty wyborców, i zgosi si

w tym celu do komisyi wyborczej.

§ 40. Kady do gosowania wywoany wyborca wy-

mieni ma przy oddaniu swej karty legitymacyjnej z doka-

dnem oznaczeniem t osob, któr sobie yczy mie posem
na Sejmie krajowym.

Jeeli na jedno ciao wyborcze przypada dwóch lub

wicej posów, wówczas kady wyborca wymieni winien tyle

nazwisk, ile posów ma by wybranych.

§ 41. Jeliby si przy gosowaniu okazay wtphwoci
wzgldem tosamoci wyborcy, Komisya wyborcza rzecz t
natychmiast rozstrzyga bez przypuszczenia rekursu.

§ 42. Kade gosowanie wcignionem bdzie w przy-

gotowane ku temu rubryki podwójnego spisu gosów obok

nazwiska wyborcy.

Zaciganiem gosów do jednego spisu zajmuje sj pi-

sarz, który przydzielonym by ma komisyi wyborczej przez
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comisarza M^yborczego, a jednoczenie do drugiego spisu, sta-

lowicego jako lista wtóra kontrol zacigania, jeden z czon-

ków komisyi wyborczej.

§ 43. Gosy pod warunkami lub z doczeniem polece

dawane komu [temu], co ma by wybranym, nie s wane.

O wanoci lub niewanoci gosów pojedynczych sta-

nowi ma natychmiast komisya wyborcza, nie przypuszajc

rekursu.

§ 44. Wybór musi w powszechnoci w cigu przezna-

czonego na to dnia by ukoczonym. Gdyby za zachodziy

okolicznoci, bdce na przeszkodzie rozpoczciu, postpowi

lub ukoczeniu wyboru, natenczas czynno wyborcza na dzie

nastpny odoon lub przeduon by moe przez komisy

wyborcz, z przyzwoleniem komisarza wyborczego. O tem

zawiadomieni by maj wyborcy w sposób, jaki w miejscu

jest zwyczajny.

§ 45. Gdy wszyscy wyborcy gosy swe podadz, pre-

zydujcy komisyi wyborczej gosowanie ogosi ma za sko-

czone, poczem podwójny spis gosowania przez komisy wy-

borcz i komisarza wyborczego podpisanym, i natychmiast

skrutynowanie rozpocztem bdzie.

Rezultat ukoczonego obliczenia gosów prezydujcy na-

tychmiast komisyi wyborczej ogosi powinien.

§ 46. Do wanoci wyboru kadego posa na Sejm

krajowy potrzebna jest bezwzgldna wikszo gosów.

W wypadku równoci gosów rozstrzyga w kadym
razie los, który wycign ma prezydujcy komisyi wy-

borczej.

§ 47. JeeUby przy gosowaniu na jednego hib dru-

giego wybra si majcego posa nie wypada taka wiksso
gosów, wówczas przedsiwzitem bdzie drugie skrutynium,

a gdyby i przy tem potrzebna wikszo gosów do skutku

nie przysza, przystpi si do cilejszego wyboru.
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§ 48. Przy cilejszym wyborze ograniczy si maj
wyborcy do tych tylko osób, które w drugiem skrut-sTlium po

tych, które bezwzgldn gosów wikszo osigny, wzgl-

dnie najwicej gosów za sob miay.

Liczba osób, pod cilejszy wybór podda si majcych,

bdzie zawsze dwa razy tak wielka, jak liczba posów wybra
si jeszcze majcych.

Gros przypadajcy w trzeciem skrutynium na osob nie

wprowadzon do wyboru cilejszego, za niewany ma by
uwaany.

§ 49. Gdy potrzebna ilo posów naleycie wybran
zostaa, protokó czynnoci wyborczej bdzie zamknity, przez

czonków komisyi wyborczej i komisarza cesarskiego podpi-

sany wspólnie, przy zaczeniu spisów gosowania i hst obli-

czenia gosów, a wzgldem wyboru posów gmin wiejskich

take przy równoczesnem zaczeniu aktów wyboru wyborców

zapiecztowany, napisem tre wyraajcym opatrzony, i ko-

misarzowi cesarskiemu dla przesania go namiestnikowi od-

dany.

§ 50. Namiestnik, po przejrzeniu nadesanych mu aktów

wyborczych, kae wyda i dorczy certyfikat wyboru ka-

demu wybranemu posowi, przeciw któremu nie zachodzi

aden z powodów od obieralnoci wyczajcych, § 17 unor-

mowanych.

Certyfikat ten upowania posa wybranego do wstpu
na Sejm krajowy i stanowi dopóty przypuszczenie wanoci
jego wyboru, dopóki nie bdzie uznanem, e rzecz przeciwnie

si ma.

§ 51. Namiestnik przesa ma wszelkie akta wyborcze

wydziaowi krajowemu, który je rozpozna, i z tego relacy

zda ma Sejmowi krajowemu, któremu przysu rozstrzy-

gnienie wzgldem przypuszczenia wybranych do Sejmu (§ 30

statutu krajowego).
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V. Postanowienie kocowe.

§ 52. W cigu trwania pierwszego peryodu Sejmu

krajowego mog wnioski do zmian w postanowieniach niniej-

szej ustawy wyborczej uchwalone by bezwzgldn gosów
wikszoci Sejmu krajowego, o ile tene w ogólnoci zdol-

nym jest wedle § 48 statutu krajowego do stanowienia

uchway.

Po upywie pierwszego szecioletniego peryodu Sejmu

krajowego potrzeba do uchway Sejmu krajowego na wnioski

wzgldem zmian ustawy wyborczej, obecnoci najmniej trzech

czwartych czci wszystkich czonków, tudzie przyzwolenia

najmniej dwóch trzecich czci obecnych.

DODATEK

do statutu krajowego dla królestwa Galicyi

i Lodomeryi wraz z W lelkiem Ksistwem
Krakowskiem^).

I.

Rozdzielenie trzydziestu omiu czonków, wysa si

majcych przez Sejm krajowy do Izby Posów Rady pastwa

na pojedyncze okrgi, miasta i korporacye, ustanawia si

w sposób nastpujcy:

Sejm krajowy wybra ma:

1. Z uprawnionych wedle § 3 a) i h) statutu krajowego do

gosowania wirylnego dziewiciu czonków i z czter-

dziestu czterech posów z klasy wielkich posiadaczy

gruntowych, razem trzynastu czonków;

') Dodatek ten utraci znaczenie wskutek zaprowadzenia bezpo-

rednich wyborów do Rady pastwa ustaw pastwow z 2 Kwietnia 1873

Nr. 40 i 41 Dz. u. p.

7
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2. z czterech posów gównego miasta Lwowa, jednego

czonla;

3. z trzech posów Izb handlowych i przemysowych, je-

dnego czonlfa;

4. z czterech posów ol^rgów wyborczych, wymienionych

w 2 pod a), li) ustawy wyborczej dla Sejmu Ifrajowego,

jednego czonl^a;

5. z trzech posów okrgów wyborczych, tame pod i), k),

1) wymienionych, jednego czonka;

6. z czterech posów okrgów wyborczych, tame pod &^,

f), g), m) wymienionych, jednego czonka;

7. z trzech posów okrgów wyborczych, tame pod c), nj,

o) wymienionych, jednego czonka;

8. z dwóch posów okrgów wyborczych, tame pod d), e)

wymienionych, jednego czonka;

9. z siedmiu posów okrgów wyborczych, wymienionych

w § 5 pod 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23 ustawy wyborczej

dla Sejmu krajowego, dwóch czonków;

10. z czterech posów okrgów wyborczych, wymienionych

tame pod 3, 4, 5, 6, jednego czonka;

11. z czterech posów okrgów wyborczych, tame pod 7,

8, 9, 10 wymienionych, jednego czonka;

12. z czterech posów okrgów wyborczych, tame pod 11,

12, 13, 14 wymienionych, jednego czonka;

13. z czterech posów okrgów wyborczych, tame pod 15,

16, 17, 18 wymienionych, jednego czonka;

14. z piciu posów okrgów wyborczych, tame pod 24, 25,

26, 27, 56 wymienionych, jednego czonka;

15. z piciu posów okrgów wyborczych, tame pod 28, 29,

30, 31, 32 wymienionych, jednego czonka;

16. z czterech posów okrgów wyborczych, tame pod 33,

34, 35, 36 wymienionych, jednego czonka;

17. z czterech posów okrgów wyborczych, tame pod 37,

38, 39, 40 wymienionych, jednego czonka;
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18. z czterech posów okrgów wyborczych, tame pod 41,

42, 43, 44 wymienionych, jednego czonka;

19. z czterech posów okrgów wyborczych, tame pod 45,

46, 47, 48 wymienionych, jednego czonka;

20. z dziewiciu posów okrgów wyborczych, tame pod

49, 50, 51, 52, 53, 71, 72, 73, 74 wymienionych, dwóch

czonków;

21. z jedenastu posów okrgów wyborczych, tame pod

54, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 70 wymienionych,

trzech czonków;

22. z piciu posów okrgów wyborczych, tame pod 55,

62, 63, 64, 65 wymienionych, jednego czonka.

II.

Wnioski, dotyczce zmian powyszego rozdziau ,nale
do kompetencyi Rady pastwa, i traktowane by maj wedle

postanowie § 14 ustawy zasadniczej o reprezentacyi pastwa.

18.

Rozporzdzenie ministra stanu z 13 Marca 1861 I. 1476

do Prezydyum namiestnictwa we Lwowie ^).

Poniewa bezporedni wpyw na ksztacenie i literacki

rozwój jzyka nie naley do zada rzdu pastwa i jak liczne

dowiadczenia ucz, take nigdy do zadawalniajcego rezultatu

nie prowadzi, postanawiam przeto odstpi we wszystkich jego

czciach od reskryptu byego ministra wyzna i owiecenia

z 23 Lipca 1859 1. 959, którym ustanowiono zasady sposobu

dalszego rozwoju i ksztacenia ruskiego jzyka i rzekomo na

>) Przekad ze Sprachenrecht Fischla.

7*
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tern opartej ortografii ^), przyczem zauwaam, e szczepowi

ludowemu ruskiemu w przyszoci wolno bdzie troszczy si

o odpowiedni samoistny rozwój swego jzyka i o postpy

swojej literatury we waciwy sposób i przedewszystkiem

z uwzgldnieniem ogólnie rozpowszechnioneg ojzyka ludowego.

Ksiki szkolne bd w przyszoci drukowane temi sama-

mi literami i z uyciem tej pomidzy ludnoci rusk przyjtej

(yolksthumlichen) ortografii, w której ukazyway si przed

wspomnianem rozporzdzeniem, pod którym wzgldem równo-

czenie co potrzeba zarzdzam.

O tem postanowieniu zechce Prezydyum zaraz wysokim

ordynaryatom grecko-katolickim oznajmi i w « Gazecie lwow-

skiej > je take ogosi.

Schmerling m. p.

•) Reskrypt ministra wyzna i owiecenia z 25 Lipca 1859 1. 959

do namiestnika Galicyi brzmia:

«Xa podstawie opinii, któr wedug protokou kocowego, podpisa-

nego 8 Czerwca 1859 wydaa komisya powoana reslo-yptem z 8 Maja

1859 1. 634 do ustalenia ruskiej pisowni, zarzdza si, co nastpuje:

1. Zatwierdza si przepisy zawarte w protokóle kocowym pod

1 — 4, a w dodatku I uwidocznione.

2. Ksiki szkolne ruskie powinny w przyszoci drukowane by
literami cyrylicy tego ksztatu, który z ksig kocielnych wzity pomidzy

Rusinami oddawna by w uyciu. Tak zwane pismo cywilne (gradanka)

od tego si wyklucza.

3. W ortogra[ii ruskiej w pimie cyrylicy wedug wniosków komisyi

zatwierdza si poprawki w dodatku II przedstawione.

4. Czytanie i pisanie literami aciskiemi naley w szkoach ruskich

o tyle uprawia, e w nich take jzyk polski jest przedmiotem nauki,

a zatem do nauki czytania polskie teksty mog by uywane.

Postanowienia te maj by bezzwocznie ogoszone w « Gazecie

lwowskiej » i obu ordynaryatom r. g. oznajmione. Blisze wskazówki co

do ich przeprowadzenia nastpi osobnym reskryptem.

... Co si tyczy samej rzeczy, zdecydowaem si po dojrzaej roz-

wadze... wprowadzenie pisma aciskiego zupenie porzuci...

»
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19.

Rozporzdzenie ministra stanu z 10 Kwietnia 1861 I. 2325,

do Prezydyum namiestnictwa we Lwowie ^).

Jego c. k. apostolska Mo najwyszem postanowieniem

z 10 Kwietnia b. r. raczy najmiociwiej zarzdzi, uchylajc

przeciwne przepisy najwyszego postanowienia z 20 Padzier-

nika 1852 i rozporzdze ministeryalnych z 20 Grudnia 1859

1. 12.466, dalej z 16 Lipca i 9 Grudnia 1860 1. 2166 i 2860,

e wszystkie c. k. wadze i urzdy, jakote urzdy gminne

i magistraty w obwodach Galicyi i Bukowiny, które naleay

do niegdy lwowskiego obszaru administracyjnego, s obowi-

zane przyjmowa podania ruskie take pisane literami cyry-

Ucy i urzdowaniu w myl ustaw je poddawa, i e dalej

wszystkim c. k. wadzom i urzdom, a w szczególnoci take

magistratom i urzdom gminnym w oznaczonych powyej

obwodach Gahcyi i Bukowiny wolno jest, przy spisywaniu ru-

skich protokoów, rozpraw lub przy wydawaniu ruskich zaa-

twie stronom posugiwa si take literami cyrylicy.

O tem zawiadamiam c. k. Prezydyum celem zastosowa-

nia si i natychmiastowego oznajmienia podlegym wadzom
i urzdom politycznym i gminnym oraz celem ogoszenia

w « Gazecie lwowskiej », dodajc, e równoczenie zawiada-

miam o tem take Szefa kraju ksistwa Bukowiny.

Rozumie si samo przez si, e wskutek tego najwy-

szego zarzdzenia, przez które inne przepisy wymienionych

wyej rozporzdze ministeryalnych nie doznay adnej zmiany,

nastaa potrzeba starania si o to, aby organa polityczne we

wschodnich obwodach Galicyi, u których zreszt znajomo

1) Przekad ze »Sprachenrecht« Fischla.
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jzyka ruskiego na podstawie odnonych ponawianych wska-

zówek musi si przypuszcza, o ile by to czciowo jeszcze

nie nastpio, przyswoiy sobie z popiechem znajomo liter

cyryUcy na razie przynajmniej o tyle, aby je mogh cz^i;a,

w którym to wzgldzie c. k. Prezydyum namiestnictwa zechce

wwda z popiechem potrzebne wskazówki, a odpisy ich mi

przedoy.
Sclimerling m. p.

20.

Adres do Korony uchwalony przez Sejm galicyjski

d. 15 Kwietnia 1861 ').

Najjaniejszy Panie !

Reprezentanci kraju GaHcyi i Krakowa, powoam na sejm

najwysz odezw, czujemy si zobowizani do wynurzenia

Waszej C. K. Apostolskiej Moci unionego podzikowania za

to, e Naj. Panie raczy wprowadzi lo-aj nasz na drog wio-

dc do zapewnienia nam samorzdu.

Rozwija siy moralne i materyalne tego kraju, zmniej-

szy nadmiar ciarów, pod którymi upada, nada mu orga-

niczn spójno na swobodzie gmin opart i t samodzieln

ywotno, do której go wszystko upowania, oto jest wznio-

se zadanie, które sejm galicyjski w ustawodawczem swem
dziaaniu, a wszyscy wspórodacy nasi przez przyrzeczony im

udzia w administracyi przedewszystkiem rozwiza maj na-

dziej. Wtedy to dopiero na niwie naszej zakwitn bdzie

moga pomylno, która, jak nie wtpimy, wchodzi w wyso-

kie zamiary W. C. K. Apostolskiej Moci i do której wszyscy

tego kraju mieszkacy oddawna wzdychaj.

*) Z dziennika «Czas».
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21.

Rozporzdzenie ministra sprawiedliwoci z 21 Kwietnia 1861

I. 3297 do Prezydyum Sdu l<rajowego wyszego i prokuratoryi

pastwa we Lwowie.

(Równobrzmice z Nr. 19, odnosi si do sdów i proku-

ratoryi pastwa podlegajcych Sdowi krajowemu wyszemu

we Lwowie).

22.

Rozporzdzenie ministra si(arbu z 25 Kwietnia 1861 I. 1907

do Prezydyum c. k. krajowej dyrekcyi Skarbu we Lwowie.

(Równobrzmice z Nr. 19, odnosi si do organów Galicyi

wschodniej podlegajcych ministerstwu skarbu).

23.

Reskrypt prezydyainy o. k. namiestnictwa we Lwowie z 18 Lipca

1861 L 4686 do wszystkich c. k. naczelników obwodów i po-

wiatów dwudziestu wschodnich obwodów ^).

Z powodu zapyta z kilku stron, jakie htery cyrylickie

dozwolone s w rozporzdzeniu o przyjmowaniu poda i wy-

dawaniu zaatwie stronom w jzyku i pimie ruskiem, które

ogoszono reskryptem prezydyalnym z 17 Kwietnia 1861

1. 3931, wyjania si co nastpuje:

Alfabet cyrylica obejmuje znaki na goski jzyków so-

wiaskich w druku i pimie, dla którego to ostatniego uy-

wane s litery kursywy zwane zwykle «skoropisem».

1) Przekad ze Sprachenrecht Fischla.
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Znaki te kursywy nazywa si zwykle w przeciwiestwie

do aciskich cyrylic, w przeciwiestwie do polskich ruskimi.

Jeeli wic rozporzdzono, e wszystkie c. k. wadze i urzdy,

jako te urzdy gminne i magistraty obowizane s przyjmo-

wa podania ruskie napisane take znakami cyryhcy, i urz-

dowaniu poddawa, i e wolno jest przy przyjmowaniu ruskich

protokóów rozpraw lub przy wydawaniu stronom ruskich za-

atwie posugiwa si take znakami cyrylicy, to ze wzgldu
na to, e tem samem uchylono dawniejsze ograniczenia, i
w takich razach mona si byo posugiwa tylko aciskiem
lub polskiem pismem, wypowiedziano dopuszczenie cyrylicy

albo ruskiej kursywy zwanej skoropisem.

Do czego naley si zastosowa.

24.

Reskrypt ministerstwa sprawiedliwoci z 30 Padziernika 1861

I. 9961 do Sdu wyszego krajowego we Lwowie ^j.

Wskutek sprawozdania z 14 Padziernika b. r. 1. 26.174

udziela ministerstwo sprawiedliwoci sdowi wyszemu krajo-

wemu pouczenie: Wobec tego, e dla obszaru sdu wyszego
krajowego lwowskiego niema przepisu, nakazujcego spisywa
wstp do kadego protokóu sdowego w sprawach cywilnych

zawsze w jzyku niemieckim, a przeciwnie rozporzdzeniem

ministerstwa sprawiedliwoci z 9 Lipca 1860 1. 10.340 zarz-
dzono, e protokóy z da stron ustnych i przesucha ich,

dalej wiadków i znawców przy rozprawach sdowych wogóle

w niemieckim, polskim lub ruskim jzyku maj by spisywane,

w miar tego czy jeden lub drugi z tych trzech jzyków jest

jzykiem ojczystym danej strony, dlatego nie mona uwaa
za rzecz sprzeciwiajc si obowizujcym przepisom, jeeli

*) Przekad ze Sprachenrecht Fischla.
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w przypadkach, w których w sprawach cywilnych spisuje si

danie strony ustne, przesuchanie lub rozpraw wogóle w pol-

skim lub ruskim jzyku, take wstp danego protokóu pisze

si w jzyku polskim, wzgldnie ruskim.

25.

Rozporzdzenie ministra stanu z 8 Kwietnia 1862 I. 1253 do

Namiestnika Galicyi, ogoszone reskryptem prezydyalnym na-

miestnictwa we Lwowie z 18 Maja 1862 I. 2956 do wszystkich

c. k. naczelników obwodów i powiatów w Galicyi \).

Z powodu powstaej wtphwoci, czy w publicznych

kasach Gahcyi kwity, które waciwie s dokumentami prze-

znaczonymi dla celów rzdowych, tylko w jzyku niemieckim

mog by wnoszone, albo te czy maj by przyjmowane

take w polskim i ruskim jzyku, wysokie c. k. Ministerstwa

stanu rozporzdzeniem z 8 zeszego miesica 1. 1253 I uznao

obecnie, e przepisy regulujce stosunki jzykowe w Galicyi

zatwierdzone najwyszem postanowieniem z 1 Lipca 1860

i najwysze postanowienie z 10 Kwietnia 1861 co si tyczy

uywania znaków cyryhcy miay na celu, aeby mieszkacom

Galicyi uywajcym polskiego i ruskiego jzyka da równo-

miernie mono posugiwania si swoim waciwym jzy-

kiem krajowym w stosunku do rónych wadz i urzdów

kraju, a w ten sposób urzeczywistni niejednokrotnie wypo-

wiedzian zasad równouprawnienia. W tym celu najwyszem

postanowieniem z 1 Lipca 1860 dozwolono stronom »we wszyst-

kich jakichkolwiek podaniach «, które wnosz do wadz i urz-

dów » jakiejkolwiek gazi suby « w obrbie Galicyi, w czte-

rech zachodnich obwodach posugiwa si jzykiem niemie-

1) Przekad ze »Sprachenrecht« Fischla.
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ckira albo polskim a w dwunastu wschodnich obwodach j-

zykiem niemieckim, polskim albo ruskim. Póniejszem posta-

nowieniem najwyszem z d. 10 kwietnia 1861, zatrzymujc

wszystkie inne postanowienia wspomnianego najwyszego po-

stanowienia, pozwolono dalej, aeby strony przy podaniach

ruskich uyway znaków cyrylicy, i e wszystkie wadze

i urzdy s obowizane takie podania prz\'jmowa i urzdo-

waniu w myl ustaw poddawa.

We wspomnianych najwyszych postanowieniach nie

uczyniono zatem rónicy pomidzy podaniami wniesionemi

w sprawach stron a podaniami stron w celach urzdowych.

Wedug tego naley postpowa, (dodatek do naczelni-

ków dwunastu wschodnich obwodów): Uderzajcem jest spo-

strzeenie uczynione dotychczas, e tylko niewielu urzdni-

ków obznajomionych jest z rusk kursyw, skoro przez liczne

reskrypty polecono, e urzdnicy Galicyi maj sobie przy-

swoi znajomo jzyków^ krajowych. Przy cisem zastoso-

waniu si do tej wskazówki powinnaby obecnie w kadym
razie wielka ilo urzdników we wschodnich obwodach wa-
da jzykiem ruskim jako krajowym a tem samem, mie mo-

no przyswojenia sobie znaków cyrylicy bez szczególnych

trudnoci. Poniewa te od czasu reskryptu ministeryalnego

z 10 Kwietnia z. r. 1. 2325 ogoszonego 17 Kwietnia z. r.

1. 3931 przeszo rok min, zmuszone jest prezydyum na-

miestnictwa na wezwanie J. E. Pana Ministra Stanu obecnie

z caym naciskiem domaga si, aby odnoni urzdnicy pod-

wadni w najkrótszym czasie przyswoili sobie przynajmniej

tak znajomo znaków cyrylicy, aby je mogli czyta. Poleca

si przeto Panu naczelnikowi, aeby do tego zobowiza naj-

surowiej podwadnych urzdników wadzy obwodowej i urz-

dów powiatowych, w tym wzgldzie naleycie nad nimi czu-

wa a tych, którzy si do tego zarzdzenia z moliwym po-

piechem nie zastosuj, imiennie tu wykaza.
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26.

Manifest cesarski z 24 Lutego 1864 ^).

Od wielu miesicy Królestwo Polskie widowni jest wy-

padków nieszczsnych. Galicya silnie jest przejt losem

ociennego Królestwa, a prowincya ta, zreszt tak spokojna

i torem porzdku i prawoci postpujca, w caem wntrzu

swojem jest poruszon.

Rzd Mój naprzeciw takim stosunkom szowinizmu za-

chowywa obowizki midzynarodowe, a przytem istniejce

ustawy z takiem pobaaniem i z tak wykonywa agodno-

ci, jaka tylko zdoln si by zdawaa do umierzenia umy-

sów rozdranionych i odwrócenia obaamuconych z drogi

zgubnej. Skutek atoh nie odpowiedzia oczekiwaniom Rzdu.

Zwizki, zdrad Stanu knujce, zorganizoway si w obr-

bach Pastwa Mego; werbunki i wszelkiego rodzaju wymu-

szania, suce do poparcia powstania, nieprzerwanie miejsce

maj; osobiste bezpieczestwo i wasno mieszkaców kraju,

równie jak dobry byt jego jest nader zagroonym, a porzdek

prawny na istotne zwichnicie naraonym.

Sia rewolucyjna, potajemnie i skrycie dziaajca, której

cele ostateczne zmierzaj ju przeciw samemu bezpiecze-

stwu i caoci Austryi, przywaszcza sobie w krajach Moich

formalne wadze rzdowe, cigajc podatki i inne wybiera-

jc daniny, biorc organa swoje pod przysig i wkadajc

na nie obowizki, usiujc zarazem przez grone zatrwaania

i tym podobne rodki, od skrytobójstwa nawet si nie wzdry-

gajc, zjedna rozkazom swoim posuszestwo i bezwzgldne

wykonanie.

Liczne nader pojawy wskazuj, e stronnictwa rewolu-

1) Z » Gazety Lwowskiej

«



- 108 -

cyjne tern si zajmuj, by niebawem take i w Królestwie

Mojem Galicy i z Krakowem wznieci zaburzenia gwatowne.

Takiego stanu wcale cierpie nie mona.

Pomnc na obowizki Moje Monarsze ku krajowi, sta-

nowicemu nierozczn cz pastwa Mego, którego mie-

szkacy w niezrównanie powaniejszej liczbie do najwierniej-

szych nale poddanych Moich, widz si, po bezskutecznem

wyczerpaniu wszelkich rodków, jakie ustawy istniejce po-

daj, niestety zniewolonym, rozporzdzi dla Galicyi takie

rodki wyjtkowe, które utrzymanie spokoju wewntrznego

i wydatniejsz obron tak osoby jak wasnoci miujcych

spokój mieszkaców na celu maj.

Galicyanie! By rodki te najrychlej stay si zbytecznymi,

najywszem jest yczeniem Mojem, którego spenienie na Wa-
szem przyczynieniu si najwaciwiej i najskuteczniej polega.

Ca pokadam nadziej, i usiowaniom Rzdu Mojego

ku zjednaniu ustawom posuszestwa, a krajowi spokoju,

który obecnie jest zakócony, nie odmówicie wsparcia Wa-
szego

Nieustannie staranie Moje ku Waszemu dobru jest, wszel-

kich uy rodków, aby kraj Wasz jak najrychlej powróci

do porzdku prawnego, który jedynie rkojmi jest wszelkiej

onego pomylnoci.

Dan w Mojem rezydencyonalnem i stoecznem miecie

w Wiedniu, dnia 24 Lutego 1864..

Franciszeh Józef m. p.

Arcyksiz Rainer m. p.

Rechherg m. p. Mecsery m. p. Schmerling m. p.

Lasser m. p. Plener m. p. Forgach m. p, Esterhazy m. p.

Berger m. p. Hein m. p. Mertens m. p. F. C M.
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27.

Manifest cesarski z 20 Wrzenia 1865 (Nr. 88 Dz. u. p.) ^).

Do Moich ludów!

Utrzymanie potgi monarchii zapomoc wspólnego trakto-

wania najwyszych zada pastwa i zapewnienie jednoci

pastwa z uwzgldnieniem rónorodnoci jego czci skado-

wych i historycznego ich rozwoju pastwowego — to jest

myl zasadnicza, która znalaza wyraz w Moim dyplomie

z dnia 20 Padziernika 1860, a która i nadal dla dobra Moich

wiernych poddanych przewodniczy Mi bdzie. Prawo ludów

do wspódziaania w prawodawstwie i w zarzdzie finansów

przez uchway legalnych reprezentacyi, ta pewna rkojmia

pomylnego rozwoju interesów pastwa i pojedynczych kra-

jów, uroczycie jest zapewnion i nieodwoalnie ustanowion.

Forma wykonywania tego prawa oznaczona zostaa

w ustawie zasadniczej wzgldem reprezentacyi pastwa ogo-

szonej Moim patentem z dnia 26 Lutego 1861, a w artykule

szóstym rzeczonego patentu obwieciem cay ogó poprzedni-

czych, znowu w ycie wprowadzonych i nowo wydanych ustaw

zasadniczych jako konstytucy Mojego pastwa.

Oywienie tej formy, harmonijne uksztatowanie budowy

konstytucyjnej we wszystkich jej czciach, oddane zostao

wolnemu wspódziaaniu wszystkich Moich ludów.

Z ywem uznaniem mog tylko wspomn o gotowoci,

z któr przez szereg lat znaczna cz pastwa idc za

Mojem wezwaniem, reprezentantów swoich do stolicy pa-
stwa wysya, by rozwizywa wielce wane zadania w dzie-

dzinie prawa, tudzie ekonomii pastwa i spoecznego gospo-

darstwa.

') Przekad w » Gazecie lwowskiej* z 1 Wrzenia 1865.
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Jednak niespeniony zosta Mój zamiar, ^tórego nie-

zmiennie si trzymam, aeby interesom caego pastwa poda
pewn rliojmi ^onstytucyjnego prawnego ustroju, znajduj-

cego si i znaczenie w wolnym udziale wszystliici ludów.

Wielka cz pastwa, jakkolwiek gorco i patryotycznie

serca tam bij, trzymaa si wytrwale zdaa od wspólnego

legislacyjnego dziaania, starajc si uzasadni wtpliwoci

swoje rónic postanowie swych ustaw zasadniczych, które

w caoci swojej wanie konstytucy pastwa stanowi.

Obowizek Mój jako panujcego zakazuje Mi uchyla

si duej od zwrócenia uwagi na fakt, który tamuje urzeczy-

wistnienie Mojego zamiaru skierowanego na rozwój wolnego

ycia konstytucyjnego i zagraa postawie prawa wszystkich

ludów; albowiem take i dla krajów, które nie nale do ko-

rony wgierskiej, tkwi wspólne prawodawcze uprawnienie tylko

w owej podstawie, która w artykule VI patentu z dnia

26 Lutego 1861 oznaczona jest jako konstytucya pastwa.

Dopóki brakuje gównego warunku ywotnej caoci

ustaw zasadniczych i widocznej harmonii jej czci skado-

wych, dopóty wielkie i bogie dzieo trwaego konstytucyj-

nego ustroju pastwa nie stao si czynem.

Aeby wic wywiza si z Mojego cesarskiego sowa,

aeby formie nie powici istoty, postanowiem naprzód obra
drog porozumienia z legalnymi reprezentantami Moich ludów

w wschodnich czciach pastwa, a wgierskiemu tudzie

kroackiemu sejmowi przedoy do przyjcia dyplom z dnia

20 Padziernika 1860 i ogoszon patentem z dnia 26 lu-

tego 1861 ustaw zasadnicz wzgldem reprezentacyi pastwa.

Zwaywszy jednak, i prawnie jest rzecz niemoliw,

czyni jedno i to samo postanowienie w jednej czci pastwa
przedmiotem rozpraw, a równoczenie w innych czciach
uwaa je za ustaw pastwa powszechnie obowizujc —
widz si zniewolonym zasystowa dziaalno ustawy wzgl-
dem reprezentacyi pastwa z wyranem owiadczeniem, i
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Sobie zastrzegam, rezultaty rozpraw reprezentacyi rzeczonych

wschodnich królestw na wypadek, jeliby zawieray modyfi-

kacy wspomnianych ustaw dajc si pogodzi z jednohtem

istnieniem i potg pastwa, przed Mojem postanowieniem

przedoy legalnym reprezentantom innych królestw i kra-

jów, by ich równie wane orzeczenie usysze i uwzgldni.

Ubolewa Mi tylko przychodzi, e ten krok niezbdny

pociga za sob zastanowienie w konstytucyjnej dziaalnoci

cilejszej Rady pastwa, ale organiczny zwizek i równa

mocno wszystkich zasadniczych postanowie ustawy dla

ogólnej czynnoci Rady pastwa czyni oddzielenie i czciowe

utrzymanie dziaalnoci ustawy niepodobnem.

Dopóki reprezentacya pastwa nie jest zebran, zada-

niem Mojego rzdu bdzie, czyni wszelkie kroki odwlec

si niedajce, a midzy temi szczególnie te, których finansowy

i ekonomiczny interes pastwa wymaga.

Woln jest droga, która z poszanowaniem prawowitoci

wiedzie do porozumienia, jeeU — czego z pen ufnoci

oczekuj — duch do powice zdolny i pojednawczy, jeeU

dojrzae wiato przewodniczy bdzie rozwadze Moich wier-

nych ludów, do których z uczuciem penem zaufania zwró-

cone jest niniejsze sowo cesarskie.

Franciszek Józef m. p.

28.

Patent cesarski z 20 Wrzenia 1865 (Nr. 89 Dz. u. p.).

My Franciszek Józef Pierwszy z Boej aski Cesarz

Austryi, Król Wgier i Czech i t. d. oznajmiamy niniejszem

i czynimy wiadomo:
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Zwaywszy, i nieodzown jest koniecznoci, dla uzy-

skania trwaych podstaw konstytucyjnej prawnej organizacyi

pastwa, wej na drog porozumienia z legalnymi reprezen-

tantami krajów korony wgierskiej, i w tym celu przynalenym

Sejmom krajowym przedoy dyplom z 20 Padziernika 1860

i ogoszon patentem z 26 Lutego 1861 ustaw o reprezentacyi

pastwa.

Zwaywszy dalej, i równoczesne uwaanie tych doku-

mentów za powszechnie obowizujc ustaw pastwa zo-

stao przez to wykluczone, rozporzdzamy po wysuchaniu

Naszej Rady ministeryalnej co nastpuje:

Po pierwsze: Dziaalno ustawy zasadniczej o reprezen-

tacyi pastwa zawiesza si z tern zastrzeeniem, e rezultaty

obrad Wgierskiego i Kroackiego Sejmu krajowego, jeliby

zawieray w sobie modyfikacy wspomnianych ustaw, dajc
si pogodzi z jednolitem istnieniem i potg pastwa, bd
przed Naszem postanowieniem przedoone reprezentantom

innych królestw i krajów, by ich równie wane orzeczenie

usysze i uwzgldni.

Po drugie: Jak dugo reprezentacya pastwa nie jest

zebran,ma' rzd Nasz czyni wszelkie kroki odwlec si nie-

dajce, a midzy temi te, których wymaga finansowy i eko-

nomiczny interes pastwa.

Dan w Naszem stoecznem i rezydencyonalnem miecie

Wiedniu dnia 20 Wrzenia w roku tysic omset szedzie-

sitym pitym, a Naszego panowania w siedemnastym roku.

Franciszek Józef m. p.

Belcredi, Mensdorff, Esterhazy, Franka MajUth,

Larisch, Komers, Maziirani, Haller.

Z Najw. polecenia

B. Mayer.
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29.

Adres do Korony uchwalony przez Sejm galicyjski

d. 23 Listopada 1865^).

Najjaniejszy Panie!

Sejm królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem

Ksistwem Krakowskiem wypenia radonie swój obowizek,

skadajc u stopni Najwyszego Tronu wyrazy uczu obudzo-

nyci w sercach mieszkaców tego kraju wzniosemi sowy
Najwyszego Manifestu z dnia 20 Wrzenia 1865.

Mdre Waszej Cesarsko Królewskiej Apost. Moci za-

miary, oparte na tej zasadniczej myli, któr na wiekopomnym
dniu 20 Padziernika 1860 raczye Najjaniejszy Panie lu-

dom Twoim objawi, nie zostay spenione. Instytucye Pa-
stwa nie zdoay podanej poda rkojmi interesom caego

Pastwa i pojedynczych krajów.

Nie ustajc w pieczoowistoci okoo dobra ludów Twoich,

raczye Najjaniejszy Panie! zwróci uwag na przeszkody,

które tamoway urzeczywistnienie Twoich wysokich zamiarów

i zagraay istotniej podstawie praw ludów, beru Waszej Ce-

.sarsko Królewskiej Apostolskiej Moci podlegych.

Otwierajc drog, na której wedug Twej, Najjaniejszy

Panie! najaskawszej zapowiedzi mamy by powoani do

wspódziaania przy rozwizaniu najwaniejszych zada i na

któr gotowi jestemy wstpi z ufnoci i powiceniem, ra-

czye Wasza Cesarsko Królewska Apostolska Mo na nowo

wypowiedzie zasady, które w mdroci Twej uwaasz jako

podwahny zamierzonej wietnej budowy, i które susznie upa-

trywa raczysz w umocnieniu potgi Monarchii przy sprawie-

^) Ze Sprawozda stenograficznych Sejmu galicyjskiego z r. 1865/6,

str. 8.

8
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dliwem uwzgldnieniu rónorodnoci jej skadowej czci i hi-

storycznego tych czci rozwoju, tudzie we wspódziaaniu

ludów w prawodawstwie i zarzdzie finansów przez uchwaiy

ich reprezentacji legalnych.

Pozwól Najjaniejszy Panie! abymy idc w" lad za

wznios Tw a dla dobra Twych ludów nieodmiennie prze-i

wodniczc Ci myl, której take w odczytanem nam naj-

wyszem pimie odrcznem z dnia 7 Listopada b. r. ponowny

da wyraz raczye, zoyli u stopni Najwyszego Tronu wy-

nurzenie nadziei, i w tych przyszych ustanowieniach, o któ-

rych orzeka maj reprezentacye Twych królestw i krajów^

dostpi take susznego uwzgldnienia waciwe, na podsta-

wach historycznych i narodowych oparte ywotne naszego

kraju potrzeby.

Peni przeto otuchy i przejci wdzicznoci, skadamy

u stóp Waszej Cesarsko Królewskiej Apostolskiej Moci za-

pewnienie niezomnej wiernoci i niezmiennego prz}'^vizania

do Twej, Najjaniejszy Panie! najdostojniejszej Osoby i do

Twego z chwa nam panujcego Domu.

30.

Drugi adres do Korony uchwalony przez Sejm galicyjski

23 Listopada 1865^).

Najjaniejszy Panie!

Aktem aski Monarszej raczye Wasza Cesarsko Kró-

lewska Apostolska Mo wla pociech do wielu serc stra-

pionych. Otwary si bramy wizie, wstrzymane zostay

ledztwa sdowe, nadzieja w nieograniczonej wspaniaomyl-

*) Ze Sprawozda stenogr. Sejmu z r. 1865/6, str. 9.
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oci Twego, Najjaniejszy Panie! najszlachetniejszego serca,

apenia otuch skutki wyroków sdowych.

Prawo aski jest najwietniejszym klejnotem Korony

najszczytniejsz Panujcych prerogatyw. Za ten wspaniao-

nylny sposób, w jaki Wasza Cesarsko Królewska Apostolska

ilo raczysz wykonywa t najwysz prerogatyw, przyjm

'najjaniejszy Panie! od zgromadzonego Sejmu królestwa Ga-

icyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem

vynurzenie najgbszej wdzicznoci, które z wruszonem ser-

3em obok zapewnienia niezomnej wiernoci u stopni Najwy-
zego Tronu skadamy.

31.

Adres do Korony uchwalony na posiedzeniu Sejmu galicyjskiego

d. 27 Marca 1866^).

Najjaniejszy Panie!

Pierwszy raz od lat wielu mia kraj nasz sposobno
radzenia nad wasnemi sprawami.

Przedoenia Rzdu Waszej Ges. Król. Apostolskiej Moci,

wnioski Reprezentatów kraju i liczne do Sejmu petycye, od-

kryway niedostatki i cikie rany krajowi w przeszoci

zadane.

Nie obraz jednak tej smutnej przeszoci mamy zamiar

zoy u stóp Najwyszego Tronu, ani chcemy zasmuca

serca Waszej Ges. Król. Apostolskiej Moci, wypowiadaniem

naszych, przez poprzednie systemy sprowadzonych nieszcz
i dolegliwoci, lecz o tyle o nich pamita jestemy zniewo-

leni, o ile naszym jest obowizkiem, stara si o zaradzenie

zemu i ku lepszej dy przyszoci.

1) Ze Sprawozda stenogr. Sejmu z r. 1865/6, str. 1410.

8*



— 116 —

Przyszo wic majc na oku, odwoujemy si do wznio-

sycli zasad, które Najjaniejszy Panie! w manifecie wieko-

pomnym z 20 Wrzenia roku ubiegego wyrzec raczye

i mamy gbokie przekonanie, e myl sowami Monarszemi

wskazana, w dalszem rozwiniciu si i zastosowaniu, zakres

dziaania i znaczenie Reprezentacyi kraju rozszerzy i tyra

sposobem do ustalenia zachwianych stosunków spoecznych

i ugruntowania winnego dla prawa poszanowania doprowadzi

Najwaniejsze sprawy czekaj zaatwienia. Podwignienie

kraju z obecnego stanu zuboenia; zapobieenie grocego z po

wodu niestosowego opodatkowania dalszemu wyniszczeniu si

produkcyjnych; zakoczenie sporów o grunta i suebnictwa,

bdcych gówn przyczyn niesnasek rozstrajajcych harmoni

spoeczn; ustalenie spraw wasnoci i zniesienie szkodliwych

pt wasno ziemsk krpujcych; organizacya gmin i urz-

dów; urzdzenie wychowania pubhcznego na podstawach na

rodo"w^'Ch i podniesienie owiaty ludu; oto s najwaniejsze

zadania, które chwila obecna przyszoci przekazuje.
|

Od ustaw stosunkom i potrzebom kraju odpowiednich^

i od tyche ustaw sumiennego i umiejtnego wykonania za-r

ley szczliwe tych wanych zadaii rozwizanie.

Do takiego jednak rozwizania przyj moemy jedynif^

z pomoc krajowca, znajcego stosunki krajowi naszemu'

waciwe, zwizanego z krajem wspólnoci uczu, yczer

i interesów, któryby w Radzie Korony odpowiednie wano
kraju naszego zajmowa stanowisko, by tame przedstawi-

cielem i rzecznikiem jego interesów i potrzeb i mia sobi<

powierzony naczelny kierunek spraw krajowych.

W gbokiem przekonaniu o niezbdnej dla dobra kraii

takiego urzdu potrzebie, zanosi Sejm do stóp Tronu Was/

Ces. Król. Apostolskiej Moci najpokorniejsz prob, aby

najmiociwiej raczy ustanowi przy swoim boku kanclerz,

dla królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksistwen

Krakowskiem.
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Zanoszc t prob, Sejm Królestwa Galicyi i Lodomeryi

Wielkiem Ksistwem Krakowskiem skada u stóp Waszej

les. Król. Apostolskiej Moci zapewnienie gbokiej czci i nie-

omnej wiernoci.

32.

Idpowied Cesarza na adres Sejmu galicyjskiego z 27 Marca 1866,

odczytana na posiedzeniu Sejmu d. 12 Kwietnia 1866^).

Przyjmuj askawie wyraon mi wierno i przywiza-

ne Sejmu galicyjskiego i poddam dojrzaej rozwadze prob
Dbjt adresem.

Przedewszystkiem wypadnie przytem dokadnie uwzgl-

dni te wymogi, które wynikaj z kwestyi politycznej doty-

zcej ogóu Monarchii, i które s warunkiem harmonijnego

urzdzenia czci w ich stosunku do caoci.

Sejm wszelako, którego lojalne i patryotyczne zacho-

wanie dostrzegem z zadowoleniem , niech bdzie pewnym

ojcowskiej przychylnoci, która towarzyszy bdzie Memu
orzeczeniu.

33.

Ustawa z 10 Czerwca 1866 (Dz. u. kr. Nr. 13) o obwieszczeniu

ustaw krajowych, uchwa sejmu i rozporzdze wydziau

krajowego.

Art. I. W królestwie Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem

Ksistwem Krakowskiem ustawy krajowe, uchway sejmu

majce moc obowizujc i rozporzdzenia wydziau krajo-

') Ze Sprawozda stenogr. Sejmu z r. 1865/6, str. 1450.
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wego, winny by obwieszczone przez zamieszczenie tyche

w Dzienniku praw i rozporzdze krajowych w jzyku pol-

skim, jako autentycznym, w ruskim, niemniej w tómaczeniu

niemieckiem, stosownie do potrzeby.

Art. II. Ustawy, uchway i rozporzdzenia obwieszczone

w sposób w art. I wskazany, zaczynaj obowizywa z po-

cztkiem dnia pitnastego po upywie dnia, w którym obwie-

szczone zostay, jeeli w tej mierze inaczej nie postanowiono.

Art. III. Memu ministrowi stanu polecam przeprowa-

dzenie tej ustawy.

34.

Pismo odrczne cesarskie z 13 Padziernika 1866 ^).

Kochany hrabio Belcredi!

Kiedy manifestem Moim z d. 17. Czerwca b. r. z g-
bokim bólem niezbdn konieczno wojny dla obrony su-

sznego prawa Austryi ludom Moim oznajmiem, — w chwili

stanowczej przyjy ludy odezw Moj z gotowoci do ofiar,

która Memu wielce stroskanemu sercu prawdziw przyniosa

ulg. Radosnem byo dla Mnie przekonanie, e wobec

tak wanego kroku lud i Monarcha równem si powoduj
uczuciem.

Nieszczliwe wypadki, które póniej na pónocnej wi-

downi wojny nastpiy, cikie przez nie Mojemu pastwu

naoone ofiary, nie wstrzsny patryoycznego ducha ludu.

W stolicy i w wielu czciach pastwa tysice z wasnej

woli chwyciy za broii, bd celem pomnoenia szeregów

wojska lub tworzenia wolnych oddziaów , bd te celem

strzeenia granic od napaci nieprzyjacielskiej; duch ten skory

*j Z (kiennika »Czas«.
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do powice objawi si w podobny sposób przy uzbrojeniu

oddziaów.

W wiernem Mem irabstwie Tyrolu caa ludno zdolna

do broni, natchniona mioci ojczyzny, powstaa dla boha-

terskiego odparcia nieprzyjaciela , a Moje drogie królestwo

Czeskie wród najgorszych cierpie, najciszych trudów, za-

chowao postaw waciw tylko narodowi, który na wzór

dzielnych synów Tyrolu wiern mioci ku swemu dziedzi-

cznemu wadcy, pastwu i krajowi, uycza dziejom nigdy nie

wygasego blasku.

Nieszczcia te w cigu wypadków wojennych rozpo-

stary si niestety take po innych krajach, po Mej wiernej

Morawie, lzku, czci dolnej Austryi, poudniowym Tyrolu

i Gorycyi, a wszdzie w tych czasach cikiego dowiadczenia

patryotyczny, wierny duch ludnoci nietylko nie zosta za-

chwianym, ale nawet wród najniebezpieczniejszego pooenia

w znakomity sposób si objawia.

Szczególnie miem dla Mnie byo spostrzeenie penego

mioci udziau i prawdziwego powicenia, z którem wszystkie

warstwy ludnoci wspieray i pielgnoway rannych i chorych

onierzy.

Tak wic z bolesnem wraeniem dni nieszczhwych

czy si niezatarte wspomnienie drogocennych dowodów

wiernoci i szlachetnego powicenia si Moich ludów, a z ser-

cem wzruszonem wynurzam za to moje najwdziczniejsze

uznanie.

Polecam Panu poda to do powszechnej wiadomoci,

a w szczególnoci zawiadomi o tem take reprezentacye

krajów i królestw Moich za najbliszem ich zebraniem si.

Jest zadaniem Mego Rzdu wszystkich moebnych uy-

wa rodków dla zagojenia gbokich, wojn zadanych ran,

na których sumienne wykonywanie ze strony wszystkich rz-

dowych organów licz.

Ktokolwiek w tych cikich czasach dla pastwa ofiary
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oy, ma talie prawo do pomoce* pastwa, z udzieleniem

której wedle prawa i susznoci ociga si nie naley.

O rezultataci przedsiwzityci ju czynnoci zecicesz

Mi Pan cigle zdawa spraw.

Schonbrunn 13 Padziernika 1866 r.

Franciszek Józef w. r.

35.

Adres do Korony uchwalony przez sejm galicyjski

10 Grudnia 1866 ^).

« Najjaniejszy Cesarzu i Królu nasz Miociwy!

Najwyszem pismem z 13 Padziernika r. b. raczye, Naj-

janiejszy Panie! uzna dowody wiernoci i powicenia ludów

Twoich w chwili cikiej walki.

Wród dni krwawych bojów. Miociwy Panie! niós i nasz

kraj krew synów swoich w ofierze, a wzitym gorcym udzia-

em, objawion do powice gotowoci, ustali i rozegrza

mstwo mnogich zastpów, które z ona jego wychodzc, sta-

nowi znaczn cz Twojej armii.

Zaledwie ucich szczk broni, raczye, Najmiociwszy

Panie! na nowo otworzy wytknit Najwyszym Manifestem

z 20 Wrzenia z. r. drog, na której, za wspóudziaem ludów

Twoich, zaoone by maj podwaliny do nowej budowy kon-

stytucyjnej.

Skoro nadejdzie pora, przystpimy do zadania przeka-

zanego przez Ciebie reprezentantom królestw i krajów Austry

skadajcych, z ufnoci i otuch, bo przekonani jestemy, e
gdy uznane Najwyszym Twym dyplomem z dnia 20 Padzier-

nika 1860 prawa i dziejowe tradycye krajów w skad Pastwa

') Ze sprawozda slenogr. sejmu z r. 1866 str. 170.
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wchodzcych dojd do penego znaczenia, a orzeczenie ludów

Twoich, Najjaniejszy Panie! wolnym przez legalnych repre-

zentantów ich wypowiedziane gosem, skutek otrzyma, niepo-

dobnym stanie si ju system centraHzacyi, która paraliujc

siy ywotne ludów, podkopywaa i wtlia to, co stanowi ca-

ego Pastwa potg. W owym to zgubnym systemie ley przy-

czyna mnogich cierpie naszych i klsk Pastwa; — Austrya

za powinna by siln i potn; — jej cao bdzie zabez-

pieczon, jej pomylno i potga wzmaga si bdzie w miar
jak przez samorzdne ukonstytuowanie krajów koronnych roz-

wija i wzmaga si bd na dziejowych i narodowych pod-

stawach wszystkie ich moralne i materyalne siy.

Nie zapoznajemy, i trudnem do zupenego przeprowa-

dzenia jest to zadanie. Ale pamitni objawionej tylekrotnie

staej woli Twojej, spenienia wielkomylnych zamiarów ocze-

kujemy z niezachwian nadziej.

W tej nadziei utwierdza nas sankcya Najaskawiej udzie-

lona wielu pracom organizacyjnym Sejmu naszego, utwierdza

nas wybór Ma wzrosego wród nas i znajcego nasze sto-

sunki i potrzeby, na pierwszy w kraju urzd Twojego, Najja-

niejszy Panie! Namiestnika, utwierdza w nas zaufanie w szcze-

ro zamiarów obecnych doradców korony.

Czerpiemy te, Najmiociwszy Panie! we wasnem ju,

a gbokiem przekonaniu, t podnoszc serca wiar, e w moc

opatrznego przeznaczenia i wiedziona dziejów koniecznoci,

Austrya, — aby by i silniej ni kiedy zakwitn, bdzie w we-

wntrznym swym ustroju najmocniejszym wyrazem poszano-

wanej wolnoci, a na zewntrz tarcz cywiHzacyi Zachodu,

praw narodowoci, ludzkoci i sprawiedliwoci.

wiadomo wasnego dobra i sumienie innych narodów,

chrzeciasko-cywihzacyjn myl przejtych, nie dozwoli, aby

Austrya w penieniu tego posannictwa staa odosobnion.

Takie posannictwo byo udziaem naszym przez dugie

wieki. Bez obawy wic odstpstwa od myh naszej narodowej.
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z wiar w posannictwo Austryi i z ufnoci w stanowczo

zmian, które Twoje Monarsze sowo jako niezmienny zamiar

wwrzelio, z gbi serc naszyci owiadczamy, e przy Tobie,

Najjaniejszy Panie I stoimy i sta chcemy.

Z caego te serca, w uczuciu niezachwianej wiernoci,

woamy: Oby Bóg Ciebie, Najmiociwszy Cesarzu i Królu

nasz! oclirania i bogosawi!

»

36.

Odpowied Cesarza na adres sejmu galicyjskiego z d. 10 Grudnia

1866 udzielona deputacyi tego sejmu a odczytana na posiedzeniu

20 Grudnia ^).

«Przyjmuj zapewnienie niezomnej wiernoci Reprezen-

tantów Mojego Królestwa Galicyi z tem wilcszem zadowole-

niem, e wiem, i ono jest prawdziwym wyrazem sposobu

mylenia ludu, który w trwaym zwizku z Moim Domem
i Mojem Pastwem z dawien dawna upatrywa ubezpieczenie

swoich prawdziwych materyalnych i moralnych interesów, oraz

rkojmi swego swobodnego rozwoju, które te to usposobie-

nie swoje i wród wieo zaszych smutnych wydarze znowu

tak chwalebnie czynem stwierdzi.

W tem to przewiadczeniu, które przenika wszystkie Moje

ludy, spoczywa nadzieja szczhwego wielkiego zadania, jakie

nam wszystkim przypada; w tym wzgldzie zupenie pewny

jestem szczerego wspódziaania Mojego Królestwa Galicyi.

Zasyam krajowi i jego reprezentantom Moje Cesarskie

pozdrowienie i Moje najgortsze dziki za ich dowiadczon
wierno i przywizanie ».

*) Ze sprawozda stenogr. sejmu z r. 1866 str. 219.
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37.

Patent cesarski z 2 Stycznia 1867 (Nr. I Dz. u. p.) ^).

My Franciszek Józef Pierwszy, z Boej aski Cesarz Austryi,

Król Wgier i Czech i t. d., czynimy wiadomo:

Na podstawie patentu z d. 20 Wrzenia 1865 rozpocz
Nasz rzd celem pojednania sprzecznych pretensyi prawnych

co do konstytucyjnych urzdze pastwa rokowania z repre-

zentantami krajów Naszej korony wgierskiej.

Wobec toczcych si nad tem rokowa, i w zamiarze

osignienia gruntownego, wszem sprawiedliwego i o ile mona
przyspieszonego rozwizania tego nader wanego zadania, po-

stanowihmy powoa do wspódziaania reprezentantów Na-

szych innych królestw i krajów.

Jakkolwiek si chtnie skaniamy do uwzgldnienia

prawnych pojmowa pojedynczych czci monarchii, uwaamy
przecie za Nasz pierwszy i najwitszy obowizek sta nie

zachwianie przy ubezpieczeniu bytu monarchii i ogóowego

jej interesu, jako przy celu i punkcie ostatecznym.

Stosunki czasu i pooenie monarchii wymagaj nie-

odzownie, aeby rokowania nad kwesty ukonstytuowania

w jak najkrótszym czasie do koca doszy i aeby zatem

róne pojmowania prawne i roszczenia królestw i krajów do

korony wgierskiej nienalecych — nie odstpujc ale nigdy

od kierowniczej myli ustalenia bytu monarchii — na wspól-

nem zgromadzeniu rozwizane zostay.

Uporczywe trzymanie si formalnego, tryb postpowania

w dziele pojednawczem jedynie opanowujcego stanowiska,

przeszkodzaoby rozwizaniu zadania, zagraaoby naprawd

zasadzie konstytucyjnej, któr My stanowczo zachowan

*) Przekad z » Dziennika ustaw krajowych* 1867 r.
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i na przyszo zapewnion mie chcemy, i postawioby osta-

tecznemu uregulowaniu wewntrznych stosunków prawno-

pastwowych przeszkody tak wielkiej wagi, e tym sposobem

niebezpieczestwa dla caego pastwa zamiast uchylone, tylko

zwikszone by byy.

Czujc si zatem spowodowani, reprezentantów wspo-

mnianych królestw i krajów powoa na nadzwyczajne zgro-

madzenie Rady pastwa, i powoanie to rozcigajc na Nasz
Izb Panów, chcemy uwzgldnienie pretensyi nabytych przez

kilkoletni czynno reprezentantów tyche krajów na mocy

postanowie statutu Rady pastwa z d. 26 Lutego 1861 r.

poczy i z uznaniem prawa, które Nasz dyplom z dnia

20 Padziernika 1860 r. w kwestyach interesu wspólnego

sejmom przez wysyanie swych reprezentantów nadaje.

Jest Nasz wol, aeby liczba wysa si majcych czon-

ków w kadym kraju owej liczbie odpowiadaa, któr ustawa

o reprezentacyi pastwa przepisuje i aeby si od udzielenia

jakowejbd instrukcyi powstrzymano; naglca konieczno

uatwienia dziea pojednania nakazuje uchylenie wszelkiej

przeszkody.

Co do jawnoci posiedze i znoszenia si z sob obu-

dwu Izb, dla których mianowanie prezydentów i wiceprezy-

dentów My sobie zastrzegamy, jako te wzgldem uprawnienia

Naszych ministrów i naczelników wadz centralnych do bra-

nia udziau w obradowaniach, obowizywa maj postano-

wienia ustaw z d. 26 Lutego i 21 Lipca 1861 r.

Poniewa szecioletni peryod wyboru do sejmów krajo-

wych w najbliszym czasie upywa, a My przy tak wanem
zadaniu ponowne wykonanie prawa wyboru ludom Naszym

zapewnione mie chcemy, widzimy si spowodowani nakaza

nowe wybory j)osów na sejmy krajowe.

Rachujc zatem na patryotyczny, do oiiar gotowy duch

Naszych ludów, tudzie oczekujc, e w ocenieniu wielkiej

wanoci pooenia szczegóowe interesa z chci podporzd-
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kowane zostan jednemu wielkiemu celowi, t. j. bronienia ca-

oci monarchii w jej kwestyach ywotnych, — rozporzdzamy

po wysuchaniu Naszej Rady ministrów jak nastpuje:

Art. I. Sejmy krajowe Czech, Dalmacyi, Galicyi i L(»do-

meryi z Krakowem, Austryi poniej i powyej Anizy, Salz-

burga, Styryi, Karyntyi, Krainy, Bukowiny, Morawii, lska,
Tyrolu, Yorarlbergu, Istryi, Gorycyi i Gradyski rozwizuj si.

Art. II. Bezwocznie ma si przystpi do nowych wy-

borów na te Sejmy krajowe.

Art. III. Na podstawie dokonanych nowych wyborów,

zebra si majce Sejmy krajowe, tudzie Rada miejska

Tryestu zwouj si na dzie 11 Lutego biecego roku

w miejsca ustaw im przeznaczone.

Art. IV. Zakomunikowanie niniejszego Naszego cesar-

skiego patentu i zawezwanie do wyboru na nadzwyczajne

zgromadzenie Rady pastwa stanowi maj jedynie przedmiot

przedoenia, a wzgldnie czynnoci powoa si majcych

Sejmów i Rady miasta Tryestu.

Art. V. Nadzwyczajna Rada pastwa zwouje si na

25 Lutego biecego roku do Naszego gównego i stoecznego

miasta Wiednia.

Art. VI. Obradowanie nad kwesty konstytucyjn sta-

nowi ma jedyny tylko przedmiot czynnoci tego nadzwy-

czajnego zgromadzenia Rady pastwa.

Dan w Naszem gównem i stoecznem miecie Wiedniu

dnia drugiego Stycznia w roku tysic omset szedziesitym

siódmym. Naszego panowania dziewitnastym.

Franciszek Józef m. p.

Beust, Belcredi, Larisch, Komers, Willerstorff, John.

Z Najwyszego rozkazu:

B. Mayer.
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38.

Reskrypt rzdowy z II Lutego 1866 odczytany na posiedzeniu

Sejmu galicyjskiego d. 18 Lutego 1867 ^).

»Gdy Jego c. k. Apostolska Mo Najjaniejszy Pan,

Najwyszym Patentem z dnia 2 Stycznia b. r. najmiociwiej

raczy rozporza.dzi zwoanie nadzwyczajnej Rady Pastwa,

byo Najjaniejszego Pana zamiarem, zapewni królestwom

i krajom, wchodzcym w skad Monarchii a nie nalecym
do korony wgierskiej, gos równie wany co do rozwizania

kwestyi konstytucyjnej, którego na mocy Najwyszego Patentu

z dnia 20 Wrzenia 1865 spodziewa si mieli, oraz poda
tyme królestwom i krajom podstaw nie nalec w zakresie

dotychczasowych ogranicze do porozumienia si i do poje-

dnania rozmaitych prawnych roszcze i zapatrywa, objawia-

jcych si take i w tych królestwach i krajach.

Rzd cesarski ywo ubolewa, i Najwyszy ten zamiar

nie wszdzie znalaz spodziewane ocenienie i owszem wielo-

krotnie uleg faszywemu tumaczeniu, jakoby cesarski Rzd
zamyla tym krokiem cieni, albo nawet na czas duszy
odebra prawa konstytucyjne, zapewnione powyej wspomnia-

nym królestwom i krajom dyplomem z dnia 20 Padziernika

1860 roku i patentem z dnia 26 Lutego 1861 roku.

Chocia cesarski Rzd nad takiem zapatrywaniem ubo-

lewa i takowe jako nie majce adnej rzeczywistej pod-

stawy uzna musia, nie móg si przecie udzi, e na tej

drodze cel, który gównie mia na oku, by w swej istocie

naraonym.

Lecz jeeli ju z tych powodów cesarski Rzd widzia

si zniewolony sumiennie i uwanie rozwaa pytanie, azali

') Ze Sprawozda stenogr. Sejmu z r. 1867. str. 3.
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tez dzieo tak szczerze zamierzone moe jeszcze odnie spo-

dziewany zbawienny skutek, to od tego czasu zasza nadto

okoliczno, bardzo wana i w nastpstwa obfita, która nie

dozwalaa ju uwaa za odpowiednie, wytrwanie na nowo
obranej drodze.

Podczas gdy przy wydaniu cesarskiego Patentu z dnia

2 Stycznia b. r. zajte stanowisko co do rokowa z krajami

korony wgierskiej do tego si ograniczao, e reskrypt Naj-

wyszy do Sejmu wgierskiego ustanowi by gówne zasady

i granice ugody, a rzecz t zgbiajce owiadczenie Sejmu

Wgierskiego nie byo jeszcze nastpio; doprowadziy roko-

wania odtd podjte do tego pomylnego rezultatu, e mona
spodziewa si z pewnoci, i Sejm Wgierski zgodzi si na

wnioski, które zdolne s zabezpieczy potg caej Monar-

chii i obiecuj w swem przeprowadzeniu zbawienny jej

rozwój.

Warunkiem przedwstpnym praktycznego przeprowadze-

nia ugody byo atoli zamianowanie odpowiedzialnego wgier-

skiego Ministerstwa. Jeeli za konieczno polityczna naka-

zywaa nie uchyla si duej od ostatecznej ugody z W-
grami, to z drugiej strony cesarski Rzd nie móg tego za-

pozna, e wgierskie Ministerstwo tak postawi naley, aeby
mogo zastpywa w Sejmie Wgierskim zgodnie uoon pod-

staw ugody.

Wobec tych okolicznoci myl zasadnicza, przewodni-

czca przy zwoaniu nadzwyczajnej Rady Pastwa— okazuje

si przecignit wypadkami póniejszymi, a dla cesarskiego

rzdu przybyo nader wane pytanie do roztrzygnicia: czy te

w tym skadzie rzeczy nie odpowiadaoby interesowi Pa-
stwa zaniechanie zwoania nadzwyczajnej Rady Pastwa?

Rzd cesarski po najcilejszem zbadaniu i zgbieniu

tego pytania musia rozstrzygn je w myli twierdzcej,

a przewodniczyy mu w tem nastpujce wzgldy:

Dugi ju szereg lat cierpi organizacya konstytucyjna
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Monarchii na sprzecznoci dotd nie rozwizane, zachodzce

midzy dawniejszem wgierskiem prawem konst^tucyjnem

a wohiomylnemi instytucyami, których przeprowadzenie w ob-

rbie caej Monarchii Austryackiej Jego ces. król. Apost.

Mo. Im Cesarz najmiociwiej uczyni ycia Swego za-

daniem.

Do jakich to smutnych doprowadzio skutków, jak bar-

dzo Pastwo z powodu tego starcia cierpi w najistotniejszej

swej rdzeni ywotnej, powszechnie wiadomo. Przed usuni-

ciem tego starcia nie mona spodziewa si przywrócenia

wielkoci i dawnego historycznego stanowiska Cesarstwa w rz-

dzie Mocarstw europejskich, W stosunkach za stworzonych

ostatnimi zowrogimi wypadkami, kade opónienie ugody po-

czone jest z najwikszemi szkodami.

Skoro tylko ugoda do skutku przychodzi, okazuje si

tem samem cel osignity, dla którego nastpio zawieszenie

zarzdzone Najwyszym Patentem z dnia 20 Wrzenia 1865

roku.

Zarzdzenie to wydane jedynie celem utorowania poro-

zumienia z Wgrami, okazuje si nadal niepotrzebnem, po-

wrót na drogi konstytucyjne nastrcza si sam przez si,

a Rzdowi podan jest sposobno dania zgromadzonej Ra-

dzie Pastwa wyjanie o przeprowadzonych rokowaniach

i usprawiedliwienia swego postpowania.

Skoniony tymi powodami Jego ces. król. Apostolska

Mo Najjaniejszy Pan Najwyszem postanowieniem z dnia

4 b. m. rozporzdzi raczy, aeby odstpiono od zwoania

nadzwyczajnej Rady Pastwa, a zebraa si konstytucyjna

Rada Pastwa na dzie 18 Marca b. r. w Wiedniu, i aeby
teje Radzie Pastwa przedoy do przyjcia owe zmiany

konstytucyi, które okazuj si jako konieczne ze wzgldu na

ugod z Wgrami.
Równoczenie maj by przedoone Radzie Pastwa

zaraz po jej zebraniu si wnioski do ustaw o wysyaniu po-
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sów do ciaa obradujcego nad sprawami wspólnemi, nie-

mniej wnioski do ustaw tyczce si dalszego rozwoju praw

konstytucyjnyci w zachodniej czci Pastwa: ustawa o od-

powiedzialnoci Ministrów i modyfikacyi 13 patentu lutowego,

jakote wskutek kilkakrotnie objawionych ycze Sejmów kra-

jowych, przedoenie zamierzajce rozszerzenie autonomii kon-

stytucyjnej pojedynczych krajów, nareszcie projekt ustaw o no-

wej organizacyi obrony Pastwa, jakote inne wane wnioski

prawne, tyczce si polepszenia sdownictwa i podniesienia

interesów materyalnych.

Ces. król. Rzd spodziewa si z pewnoci po spokoj-

nej rozwadze i do ofiar gotowym patryotyzmie czonków

Sejmu galicyjskiego, e przystpi bezzwocznie do wyboru

czonków konstytucyjnej Rady Pastwa i w trafnem ocenie-

niu przychylnych intencyi Najjaniejszego Pana, take ze swej

strony przyczyni si do tego, aeby ju zbyt dugo trwajce

przesilenie konstytucyjne zakoczy na podstawie odpowie-

dniej porozumieniu si wszystkich w tym udzia biorcych.

Wiede, dnia 4 Lutego 1867 r.

Beust. Kommers. Wiillerstorff. John.

39.

Projekt adresu do Korony przedoony Sejmowi galicyjskiemu

dnia I Marca 1867 przez Komisy sejmow a cofnity przez

t Komisy d. 2 Marca 1867^).

Najjaniejszy Panie, Najmiociwszy Cesarzu i Królu!

Powoany do wyboru delegacyi do Rady Pastwa Sejm

królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Ksitwa Krakow-

^) Ze Sprawozdania stenogr. Sejmu z r. 1867 str. 120.
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skiego poczytuje sobie za najwitszy obowizek, wynurzy
Ci Najjaniejszy Panie z otwartoci obawy, jakie go przej-

muj, i u stóp Tronu Twego zoy najuniesz prob d-c do ich usunienia.

Patentem z dnia 2 Stycznia b. r. raczye Najj. Panie!

rozporzdzi zwoanie nadzwyczajnej Rady Pastwa, aby nie-

nalecym do korony wgierskiej królestwom i krajom zape-

wni gos w rozwizaniu zadania ostatecznego ukonstytuowa-

nia Pastwa i dostarczy im wolnej od dotyciczasowyci

ogranicze podstawy do porozumienia si i pogodzenia roz-

maitych zapatrywa i wymaga prawnych, jakie objawiaj

si w tych równie Itrólestwach i krajach.

Patent ten by dopenieniem Najw. Manifestu z dnia 20

Wrzenia 1865 r., przyjtego przez Sejm kraju naszego z naj-

wysz wdzicznoci; Manifestu, w którym Najj. Panie naj-

miociwiej uzna raczye, i niezmienny Twój zamiar ubez-

pieczenia konstytucyjnego prawnego ustroju, znajdujcego si
i znaczenie w udziale wszystkich ludów, spenionym nie zo-

sta, a którym otworzye Najj. Panie! drog do swobodnego

porozumienia si Twych królestw i krajów, przyrzekajc naj-

askawiej uwzgldnienie orzeczenia ich reprezentantów.

Zgromadzony obecnie na podstawie patentu z d. 2 Sty-

cznia Sejm Twojego rólestwa Galicyi i Lodomeryi i Wiel-

kiego Ksistwa Krakowskiego ma silne przekonanie, e do

porozumienia si i rozwoju prawdziwych swobód krajów, beru

Twojemu podlegych, moe jedynie prowadzi droga Manife-

stem z d. 20 Wrzenia 1865 r. wskazana, a wolna od wszel-

kich form, ograniczajcych wypowiedzenie da reprezenta-

cyi królestw i krajów koronnych.

Obaw wic przej nas musiao pismo ministeryalne-

z dnia 4 Lutego, z którego zdaje si, jakoby Rzd Twój, Najj^

Panie! postanowi szuka punku cikoci dla dalszego roz-

woju konstytucyjnego Paiistwa w instytucyach potpionych.
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biegiem wypadków, dowiadczeniem wród nich uzyskanem

i prawnem poczuciem przewanej ludów Twoich wikszoci.

Wynikoci podjtych z Sejmem wgierskim rokowa,
wzgldem przyszego stosunku korony w. Szczepana do

ogóu Monarchii, usuwaj najwaniejsze wgy budowy, która

powsta miaa na podwalinach ustawy o reprezentacyi Pa-
stwa z dnia 26 Lutego 1861 r.

Wobec faktu takiej doniosoci i tak wielkiego polity-

cznego i historycznego znaczenia, wystpuj tylko tem ja-

skrawiej niestosownoci rzeczonej ustawy, pomijajcej uwzgl-

dnienie rónorodnych stosunków i prawowitego stanowiska po-

jedynczych indywidualnoci historycznych, nienaecych do

wgierskiej czci Monarchii.

Jeeli Najjaniejszy Panie! dnoci do urzdze auto-

nomicznych spólne s wielu krajom, beru Twojemu podle-

gym, to kraj nasz szczególne ma jeszcze powody, by przy

nich obstawa.

Nie upyno jeszcze sto lat, jak kraj ten by organi-

czn czci wielkiej politycznej caoci. Przeszedszy pod

bero przodków Twoich Najmiociwszy Panie! nie wypar on

si nigdy swej indywidualnoci narodowej; przy kadej ow-

szem sposobnoci, jakiej i dzi nie pomij?, podnosi gos swój

w gbokiem poczuciu prawa i susznoci, dla uzyskania

instytucyi zgodnych z tradycyami swojemi i potrzebami roz-

wijajcemi si w miar postpu odpowiednich stosunków. Nie

tylko bowiem odrbno historycznych tradycyi, lecz niemniej

odrbno potrzeb wynikajcych z jego wewntrznych sto-

sunków, zniewala go do wymagania samorzdnych instytucyi.

Z tych to przyczyn kraj nasz powita z otuch dyplom

padziernikowy, zastrzeg si przeciw ustawie lutowej, a wy-

powiedzia najywsz nadziej, jak w nim budzia nowa

era, któr zwiastoway tej ustawy wstrzymanie i podana mo-

no swobodnego porozumienia si pojedynczych czci Pa-
stwa wzgldem przyszego ustroju konstytucyjnego.
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Dopóki kraj nasz, co do wewntrznych urzdze ycia

swego publicznego, nie ujrzy spenionych prawowitych owych

Ycze i nadziei, dopóty nie zamieszka spokojno w umy-

sach jego mieszkaców, ani zadowolenie, bdce najsilniej-

szym filarem potgi pastw i spoeczestw.

Siln i potn pragniemy widzie Monarchi Twoj
Najj. Panie! z której losami losy si nasze zczyy. Wszake
gboko przekonani jestemy, e pomylno i potga teje

Monarchii i Najdostojniejszej Twojej Dynastyi zawisa od ta-

kiego ustroju Pastwa, któryby odstpiwszy stanowczo od

systemu gnbicego ywotno pojedynczych ludów, ubezwa-

dniajcego ich siy moralne i materyalne, zapewnia obok

wolnoci osobistej wolno historycznych indywidualnoci na-

rodowych, wspólnym wzem pastwowym pod dostojn

Twoj Dynasty poczonych.

Najmiociwszy Cesarzu i Królu! szlachetnera uczuciem

sprawiedliwoci wiedziony, raczye poleci, aby odstpiono

od ustaw niezgodnych z historycznemi prawami i tradycyami

krajów korony wgierskiej. I inne jednak kraje w Tobie po-

kadaj nadzieje, i one widz w konstytucyi lutowej zatarcie

swego historycznego poczucia prawnego, swej odrbnej indy-

widualnoci, widz niemono dojcia na drodze przez ni
wskazanej do uwzgldnienia ich odrbnych stosunków i za-

spokojenia waciwych im potrzeb.

Wszake ustawa lutowa o reprezentac\i Pastwa, obej-

mujca cao Monarchii, gdy w znacznej jej czci usunit
zostaa, nie moe nawet by uwaana za obowizujc. Tern

samem wic uchway Rady Pastwa obecnie zwoanej, nie

mog konstytucyjnie uwaane by za stanowcze.

Pomimo to przystpujemy na wezwanie Twoje Najja-

niejszy Panie! do wyboru delegacyi, na dowód, i adnemu
usiowaniu zmierzajcemu ku porozumieniu si, celem upo-

rzdkowania wewntrznych stosunków Monarchii, przeszkody

stawia nie chcemy.
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Wszake wierni historycznym naszym tradycyom, pomni

orzecze przeszego Sejmu, zanosimy w tej wanej dla Pa-
stwa jak i dla kraju naszego chwili, najpokorniejsz prob
do Ciebie Najmiociwszy Panie! aby przy nastpi majcej

organizacyi Pastwa, nie dozwoli naruszy historyczno-naro-

dowej naszej indywidualnoci i nadwery wypywajcego

z niej prawa, stanowienia jedynie w swym Sejmie krajowym

o sprawach krajowych, wskazanych sam istot tej indywi-

dualnoci.

Ufni Najj. Panie! w szlachetne Twoje chci i wszech-

stronnie sprawiedliwe zamiary, woamy w uczuciu, nieza-

chwianej wiernoci: oby Bóg Ciebie, Najmiociwszy Cesarzu

i Królu nasz, ochrania i bogosawi!

«

40.

Ustawa z dnia 22 Czerwca 1867, o jzyku wykadowym w szko-

ach ludowych i rednich Królestw Galicyi i Lodomeryi z Wiel-

kiem Ksistwem Krakowskiem. (Nr. 13 dz. u. kr.).

Zgodnie z uchwa Sejmu Mojego Królestwa Galicyi

i Lodomeryi i Wielkiego Ksistwa Krakowskiego, postanawiam,

co nastpuje:

Art. 1. Prawo stanowienia o jzyku wykadowym w szko-

ach ludowych suy tym, którzy szko utrzymuj.

Art. 2. Jeeh szkoa ludowa pobiera zasiek z fundu-

szów publicznych, prawo stanowienia, który z jzyków, polski

albo ruski, ma by wykadowym, wykonywa gmina wspólnie

z wadz szkoln krajow w ten sposób, e orzeczenia gminy

ulegaj zatwierdzeniu wadzy szkolnej krajowej.

Art. 3. W kadej szkole ludowej, w której cz ucz-

szczajcej modziey uywa polskiego, cz za ruskiego j-

zyka, ten jzyk, który nie jest wykadowym, bdzie obo-
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wizkowym przedmiotem nauki w granicach szkole odpowie-

dnich.

Poczwszy od trzeciej klasy wszystkich wyszych szkó

ludowych jzyk niemiecki jest obowizkowym przedmiotem

nauki.

Art. 4. W szkoach rednich, utrzymywanych wycznie
funduszem prywatnym, czy to gminy, czy osób pojedynczych

lub zbiorowych, jzykiem wykadowym bdzie ten, za jakim

owiadcz si dostarczajcy dla szkoy funduszu.

Art. 5. W szkoach rednich, w czci lub w caoci
utrzymywanych z funduszów publicznych, jzykiem wykado-
wym jest jzyk polski, z nastpujcemi zastrzeeniami:

a) Jzyk ruski pozostaje jako wykadowy dla nauki jzyka
ruskiego, tudzie w czterech niszych klasach gimnazyum
akademickiego we Lwowie ^).

Co do jzyka wykadowego w nauce religii, obowizuj
istniejce przepisy.

h) O czasowej potrzebie i monoci zaprowadzenia obok

wykadów w jzyku polskim take wykadów ruskich w poje-

dynczych przedmiotach nauki, orzeka w kadym danym przy-

padku wadza szkolna krajowa na danie rodziców przynaj-

mniej 25 uczniów.

c) W klasach z jzykiem wykadowym ruskim nauka j-
zyka polskiego, w szkoach rednich z jzykiem wyldadowym

polskim nauka jzyka ruskiego jest obowizkiem wzgldnym,

t. j. zalenym od owiadczenia si w tej mierze rodziców *).

*) Ustp a) zmienia ustawa krajowa z 31 maja 1874 (Dz. u. kr.

Nr. 43) rozszerzajc jzyk ruski na wszystkie klasy gimnazyum akade-

mickiego we Lwowie.

*) Ustp c) uchwali Sejm z r. 1904 zmieni jak nastpuje:

Minister owiaty moe na wniosek Rady szkolnej krajowej posta-

nowi, aby w poszczególnych szkoach rednich z jzykiem wykadowym
polskim nauka jzyka ruskiego, a w poszczególnych szkoach rednich
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d) Dopóki ustawa krajowa inaczej nie orzeeze, pozo-

staje jzyk niemiecki w dotychczasowym zakresie wykado-

wym w gimnazyum II. we Lwowie i gimnazyum niszem re-

alnem w Brodach ^).

Art. 6. Co do nauki jzyka niemieckiego, bdcego obo-

wizkowym we wszystkich klasach szkó rednich, przestrze-

gane bd przepisy Cesarskiego postanowienia z d. 20 Lipca

1859. (Dz. pr. p. z r. 1859, L. 150).

Art. 7. O zmianach co do jzyka wykadowego w szko-

ach rednich, z funduszu pubUcznego utrzymywanych, wo-

góle, a w szczególnoci majcych na celu stopniowe rozsze-

rzanie wykadów w jzyku ruskim przez zaprowadzenie go

stale, bd w pojedynczych klasach gównych lub pobocznych

(równolegych), bd z czasem w caych gimnazyach lub szko-

ach realnych, stanowi bdzie na przyszo Sejm po wysu-

chaniu Rad powiatowych ^).

Art. 8. Uczcym si, wzgldnie ich rodzicom lub opie-

kunom, zostawia si wolno w wyborze szkoy tak, ze ucznio-

wie bez wzgldu na obrzdek sucha mog polskich lub ru-

skich wykadów.

Art. 9. Wszystkie przepisy, z ustaw niniejsz niezgo-

dne, uchylaj si.

z jzykiem wykadowym ruskim nauka jzyka polskiego bya przedmio-

tem olDowizkowe] nauki.

We wszystkich innyci szkoach rednich, w których nauka obo-

wizkowa drugiego jzyka ki-ajowego nie zostanie zaprowadzon, pozo-

stanie nauka drugiego jzyka krajowego, to jest ruskiego, a wzgldnie

polskiego, obowizkiem wzgldnym, to jest zalenym od owiadczenia si

w tej mierze rodziców.

1) Ustp d) zmienia ustawa krajowa z 8 Wrzenia 1880 (Dz. u. kr.

Nr. 34) rozszerzajc jzyk niemiecki na wszystkie klasy gimnazyalne

w Brodach.

2) Na tej podstawie uchwa sejmowych zaoono gimnazya z ru-

skim jzykiem wykadowym w Przemylu, Koomyi, Tarnopolu, Stanisa-
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Art. lO. Wprowadzenie tej ustawy w wykonanie pole-

cam Memu Ministrowi Wyzna i Owiecenia.

Laxenburg, 22 Czerwca 1867.

Franciszek Józef m. p.

Ferdynand baron Beust m. p.

41.

Obwieszczenie c. k. Namiestnictwa z dnia 6 Lipca 1867 roku

I. 5306 (Dz. u. kr. Nr. 12).

Jego ces. król. Apostolska Mo, przychyliwszy si do

proby Sejmu, Najwyszem postanowieniem z d. 25 Czerwca

b. r. raczy najmiociwie] przyzwoli na ustanowienie Rady

szkolnej krajowej dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wiel-

kiem Ksistwem Krakowskiem.

Rada ta ma by ustanowion i rozwija czynno swoj
na podstawie zaczonego Statutu organizacyjnego.

Agenor hr. Gouchoiuski w. r.

Statut organizacyjny,

tyczcy si ustanowienia Rady szkolnej krajowej w Królestwie

Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem *).

Art. 1. Ustanawia si dla Królestwa Galicyi i Lodome-

ryi z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem pod przewodnictwem

Namiestnika Rada szkolna krajowa.

Art. 2. Rada szkolna krajowa jest w sprawach szkó

ludowych i rednich najwysz wadz nadzorcz i wykonaw-

cz w kraju.

') Statut ten zastpia Ustawa krajowa o Radzie szkolnej krajowej

z 10 Marca 1905. (Dz. u. kr. Nr. 8).
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Art. 3. Do jej czynnoci nale:
1. Zarzd administracyjny i umiejtny szkó i zakadów

naukowyci w zakresie przyznanym dotychczas naczelnym wa-
dzom politycznym kraju, i w obrbie ustaw obowizujcych.

2. Przedstawienie do nominacyi przez Najjaniejszego

Pana inspektorów szkolnych.

3. Mianowanie i wszelkie stosunki subowe dyrektorów

i nauczycieli szkó rednich i ludowych, z zastrzeeniem szcze-

góowych praw, gminom, korporacyom i osobom prywatnym

sucych.
Wpyw biskupów na nominacy nauczycieli religii po-

zostaje i nadal.

4. Wygotowywanie ogólnych projektów naukowych (sy-

stemów), tudzie czciowych projektów we wzgldzie szkó

ludowych i rednich, drog uchway sejmowej w wykonanie

wej majcych.

Co do nauki reUgii obowizuj istniejce ustawy.

5. Wskazywanie wzorowych tekstów naukowych dla

szkó ludowych i zatwierdzanie dla szkó rednich ksiek wy-

kadowych.

Udzia biskupów w zatwierdzaniu ksiek do nauki re-

hgii bdzie taki sam, jaki dotd zastrzegay ustawy.

6. Ukadanie rocznego budetu na rzecz szkó ludowych

i rednich, ze skarbu pubhcznego zasilanych lub utrzymy-

wanych.

7. Ogaszanie corocznego sprawozdania w przedmiocie

pubhcznego wychowania w kraju.

Art. 4. Rada szkolna krajowa skada si:

1. z Namiestnika lub zastpcy, z jego ramienia wyzna-

czonego;

2. z kadoczasowego referendarza Namiestnictwa do

spraw szkolnych;

3. z dwóch inspektorów, do posiedze Rady szkolnej

przywoywanych przez Namiestnika;
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4. z dwóch duchownych, przez Najjaniejszego Pana po-

woanych;

5. z czonka Wydziau l^rajowego, przez Wydzia wyde-

legowanego
;

6. z dwócli delegowanyci, wybranych przez Rady miej-

slcie gównych miast Lwowa i Kraliowa;

7. z dwóch osób, zaszczytnie znanych w zawodzie nau-

kowym, przez Wydzia krajowy przedstawionych, a przez Naj-

janiejszego Pana mianowanych.

Czonek Wydziau krajowego urzduje przez czas trwa-

nia mandatu od Wydziau otrzymanego; delegaci miejscy

i dwaj czonkowie z zawodu naukowego urzduj przez lat

trzy, po których upywie mog znowu by powoani.

Art. 5. Uchway zapadaj wikszoci gosów; w razie

równoci rozstrzyga przewodniczcy.

Do wanoci uchwa potrzebna jest obecno przynaj-

mniej szeciu czonków.

Art. 6. Przewodniczcemu suy prawo wstrzymania wy-

konania uchwa, gdyby zapada uchwaa sprzeciwiaa si we-

dug jego zdania ustawom obowizujcym.
Art. 7. Ustanowiona Rada szkolna przedoy projekt

swego wewntrznego urzdzenia i etatu do zatwierdzenia na

waciwej drodze.

42.

Ustawa zasadnicza pastwa z d. 21 Grudnia 1867 zmieniajca

ustaw z d. 26 Lutego 1861 o reprezentacyi pastwa

(Dz. u. p. Nr. 141) ^>

Za zgod obu Izb Rady pastwa uwaam za stosowne

zmieni ustaw zasadnicz o reprezentacyi pastwa i ma ona

odtd opiewa jak nastpuje:

*) Ustawa ta zmienion zostaa w §§-facli G, 7, 15, 18 ustaw
z 2 Kwietnia 1873 Nr. 40 Dz. u. p., która, uchylajc wybór posów do
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§ 1. Do wspólnego reprezentowania królestw Czech,

Dalmacyi, Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksistwem Kra-

kowskiem, arcyksistwa Austryi poniej i powyej Anizy,

ksistw Salzburga, Styryi, Karyntyi, Krainy i Bukowiny, mar-

grabstwa Moraw, ksistwa górnego i dolnego lska, uksi-
conego hrabstwa Tyrolu i kraju Yorarlbergu, margrabstwa

Istryi, uksiconego hrabstwa Gorycyi i Gradyski i miasta

Tryestu z jego okrgiem powoan jest Rada pastwa. Rada
pastwa skada si z Izby panów i z Izby posów.

Nikt nie moe by równoczenie czonkiem obu Izb.

§ 2. Czonkami Izby panów z urodzenia s penoletni

ksita domu cesarskiego.

§ 3. Dziedzicznymi czonkami Izby panów s peno-

letni naczelnicy tych krajowych rodów szlacheckich, które

w królestwach i krajach reprezentowanych w Radzie pa-
stwa posiadaniem rozlegych dóbr odznaczaj si i którym

Cesarz nada dziedziczn godno Radców pastwa.

§ 4. Czonkami Rady pastwa na mocy swej wysokiej

godnoci kocielnej w królestwach i krajach reprezentowanych

w Radzie pastwa s wszyscy arcybiskupi i ci biskupi, którym

suy stopie ksicy.

§ 5. Cesarzowi zastrzeone jest powoywanie z królestw

i krajów reprezentowanych w Radzie pastwa znakomitych

mów, którzy zasuyli si okoo pastwa lub kocioa,

umiejtnoci lub sztuki, na doywotnich czonków Rady

pastwa.

§ 6. Do Izby posów wchodzi przez wybór dwustu

trzech czonków, a to w liczbie dla poszczególnych królestw

i krajów w sposób nastpujcy oznaczonej:

Izby deputowanych przez Sejmy krajowe, zaprowadzia do niej bezpo-

rednie wybory, podwyszya liczb czonków do 353, nastpnie za
ustaw z 14 Czerwca 1896 Nr. 168 Dz. u. p., która zaprowadzajc obok

dotychczasowych czterech, pit kury powszechnej klasy wyborczej, pod-

wyszya liczb czonków o 72.
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z królestwa czeskiego 54

» 5> Dalmacyi 5

» » Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem

Ksistwem Krakowskiem . . 38

» arcyksistwa Austryi poniej Anizy ... 18

» » Austryi powyej Anizy ... 10

» ksistwa Salzburgskiego 3

» » Styryi 13

» » Karyntyi 5

» » Krainy 6

» » Bukowiny 5

» margrabstwa Moraw 22

» ksistwa górnego i dolnego lska ... 6

5 uksiconego hrabstwa Tyrolu 10

» kraju Yorarlberga ......... 2

» margrabstwa Istryi 2

» uksiconego hrabstwa Gorycyi i Gradyski 2

» miasta Tryestu z okrgiem 2.

§ 7. Oznaczon na kady kraj liczb czonków wysy-

a bdzie jego Sejm zapomoc bezporedniego wyboru.

Wybór odbywa si bezwzgldn wikszoci gosów w ten

sposób, e przypadajca wedug dodatku do Statutu krajo-

wego na oznaczone okrgi, miasta i korporacye liczba czon-

ków Izby posów, wychodzi z czonków Sejmu reprezentu-

jcych te same okrgi, te same miasta, te same korporacye.

Zmiany w oznaczeniu grup, wzgldnie okrgów, miast,

korporacyi, oraz w rozdziale wybra si majcych posów
pomidzy poszczególne grupy, przychodz do skutku na wnio-

sek Sejmów krajowych w drodze ustawy pastwowej.

Cesarzowi zastrzega si prawo zarzdzenia wyborów
bezporednich przez okrgi, miasta i korporacye, jeeli wy-

jtkowo zajd stosunki nie dajce dokona obesania przez pewien

Sejm Rady pastwa. Wybór ten bezporedni odbywa si ma
w ten sposób, e ilo czonków Izby posów, przypadajc
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wedug Statutów krajowych na poszczególne grupy, wybie-

raj wyborcy sejmowi tej samej grupy. Blisze postanowienia

co do przeprowadzenia takich bezporednich wyborów, jako

te okrelenia okrgów wyborczych przyjd do skutku w dro-

dze ustawy pastwowej *).

§ 8. Publiczni urzdnicy i funkcyonaryusze, wybrani

do Izby posów, nie potrzebuj urlopu do wykonywania swego

mandatu.

§ 9. Cesarz mianuje prezydenta i wiceprezydenta Izby

panów z grona jej czonków na czas trwania sesyi. Izba

posów wybiera ze swego grona prezydenta i wiceprezydenta.

Innych funkcyonaryuszy kada Izba sama wybiera.

§ 10. Rad pastwa zwouje Cesarz corocznie, ile

monoci w miesicach zimowych.

§. 11. Zakres dziaania Rady pastwa obejmuje wszyst-

kie sprawy, odnoszce si do praw, obowizków i interesów

wspólnych wszystkim królestwom i krajom w Radzie pa-
stwa reprezentowanym, o ile one skutkiem ukadu z krajami

korony wgierskiej, zawartego midzy nimi a innymi krajami

monarchii, nie maj by traktowane wspólnie.

Nale zatem do zakresu dziaania Rady pastwa.

a) Badanie i zatwierdzanie traktatów handlowych, i tych

traktatów pastwowych, które obciaj pastwo lub jego

czci, albo nakadaj zobowizania na poszczególnych oby-

wateh albo powoduj zmian terytoryum królestw i krajów

w Radzie pastwa reprezentowanych.

b) Wszystkie sprawy odnoszce si do rodzaju i spo-

sobu, tudzie do porzdku i czasu trwania obowizku suby
wojskowej, a w szczególnoci roczne przyzwalanie na ilo
pobra si majcego rekruta, tudzie ogólne postanowienia

*) Ustawa taka wysza d. 29 Czerwca 1868 Dz. u. p. Nr. 82.
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pod wzgldem dostarczania podwód, zaopatrzenia i zakwate-

rowania wojska.

c) Ustanowienie preliminarzy gospodarstwa pastwowego,

a w szczególnoci roczne przyzwalanie na pobra si majce
podatki, daniny i opaty skarbowe; badanie zamkni rachun-

ków pastwowych i rezultatów gospodarki skarbowej, udzie-

lanie absolutoryum; zaciganie nowych poyczek, konwerto-

wanie istniejcych dugów pastwowych, pozbywanie, zamiana

i obcianie nieruchomego majtku pastwowego, ustawodaw-

stwo o monopolach i regahach i wogóle wszystkie sprawy fi-

nansowe wspólne królestwom i krajom w Radzie pastwa re-

prezentowanym.

dj Regulowanie sprawy pieninej, monetarnej i banków

biletowych, spraw cowych i handlowych, tudzie sprawy te-

legrafów, poczt, kolei elaznych, eglugi i innych pastwo-

wych rodków komunikacyjnych.

e) Ustawodawstwo kredytowe, bankowe, o przywilejach

i ustawodawstwo przemysowe, z wyjtkiem ustawodawstwa

o prawach propinacj^nych; dalej ustawodawstwo o miarach

i wagach, o ochronie znaczków i wzorów.

f) Ustawodawstwo medycynalne, jako te ustawodawstwo

o ochronie przeciw epidemiom i zarazom bydlcym.

g) Ustawodawstwo o prawie obywatelstwa pastwowego

i prawie przynalenoci , o poUcyi co do cudzoziemców

i w sprawie paszportów, jakote o spisach ludnoci.

h) O stosunkach wyznaniowych, o prawie stowarzysza-

nia si i zgromadzania si, o prasie i ochronie wasnoci
umysowej.

ij Ustanowienie zasad szkolnictwa co si tyczy szkó ludo-

wych i gimnazyów, dalej ustawodawstwo o uniwersytetach.

k) Ustawodawstwo karno-sdowe i policyjno-karne, tu-

dzie ustawodawstwo cywilno-prawne, z wykluczeniem usta-

wodawstwa o wewntrznem urzdzeniu ksig publicznych
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i o tych przedmiotach, które na mocy statutów krajowych

i niniejszej ustawy zasadniczej nale do zakresu dziaania

sejmów; dalej ustawodawstwo o prawie handlowem i wekslo-

wem, o prawie morskiem, górniczem i lennem.

D Ustawodawstwo o zarysach organizacyi wadz sdo-

wych i administracyjnych.

m) Ustawy, majce by wydane dla wykonania ustaw

zasadniczych o powszechnych prawach obywateli, o trybunale

pastwa, o wadzy sdziowskiej, rzdowej i wykonawczej,

a w ustawach tych powoane.

n) Ustawodawstwo o przedmiotach, odnoszcych si do

obowizków i stosunków poszczególnych krajów pomidzy

sob.

o) Ustawodawstwo dotyczce sposobu traktowania spraw,

uznanych przez ugod z nalecymi do wgierskiej korony

krajami za wspólne.

§. 12. Wszystkie inne przedmioty ustawodawstwa, nie

zastrzeone w tej ustawie wyranie dla Rady pastwa, nale
do zakresu dziaania Sejmów królestw i krajów w Radzie

pastwa reprezentowanych, i bd w tych Sejmach i z nimi

konstytucyjnie zaatwiane.

Jeliby jednak który Sejm postanowi, e jeden lub

drugi z pozostawionych mu przedmiotów ustawodawstwa ma

by traktowany i zaatwiony w Radzie pastwa, natenczas

przechodzi ten przedmiot na ten raz i co do tego Sejmu do

zakresu dziaania Rady pastwa.

§ 13. Projekty ustaw wchodz do Rady pastwa jako

przedoenia rzdowe. Take i Radzie pastwa suy prawo

proponowania ustaw w przedmiotach jej zakresu dziaania.

Do kadej ustawy potrzebn jest zgodno uchwa obu

Izb, i sankcya cesarska.

Jeeh w ustawie finansowej co do poszczególnych jej

pozycyi, albo w ustawie rekrutacyjnej co do wysokoci wy-

bra si majcego kontyngentu nie da si mimo ponownych
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otrad osign zgodno uchwa midzy obiema Izbami, to

mniejsz cyfr uwaa si za przyzwolon.

§ 13. Jeeli naglca konieczno wydania takich zarz-

dze, do których w myl konstytucyi potrzebnem jest przy-

zwolenie Rady pastwa, okae si w czasie, w którym Rada

pastwa nie jest zebran, to zarzdzenia te mog by wy-

dane pod odpowiedzialnoci caego ministerstwa w drodze

cesarkiego rozporzdzenia, o ile nie zmierzaj do zmiany

ustawy zasadniczej, nie dotycz trwaego obcienia skarbu

pastwa i pozbycia dobra pastwowego. Rozporzdzenia takie

maj tymczasowo moc ustawy, jeeh podpisane s przez

wszystkich ministrów i jeeU s ogoszone z wyranem
odwoaniem si do niniejszego postanowienia ustawy zasa-

dniczej.

Moc ustawowa tych rozporzdze ganie, jeeli rzd
zaniecha przedoy je do zatwierdzenia najbliszej po ich

ogoszeniu zbierajcej si Radzie pastwa, i to najpierw Izbie

deputowanych, do czterech tygodni po zebraniu si jej, albo

te jeeli nie uzyskay zatwierdzenia jednej z obu Izb Rady

pastwa.

Cae ministerstwo odpowiedzialnem jest za to, aby takie

rozporzdzenia, skoro tylko utrac tymczasow moc ustawy,

zaraz rostay uchylone (ausser Wirksamkeit gesetzt werden).

§ 15. Do wanej uchway Rady pastwa potrzeba

w Izbie posów obecnoci stu, w Izbie panów obecnoci czter-

dziestu czonków, a w kadej z nich bezwzgldnej wikszoci

gosów obecnych czonków.

Zmiany w niniejszej ustawie zasadniczej, jako te w pa-
stwowych ustawach zasadniczych o powszechnych prawach

obywateli w królestwach i krajach reprezentowanych w Ra-

dzie pastwa, o ustanowieniu Trybunau pastwa, o wadzy
sdziowskiej, jako te o penieniu wadzy rzdowej i wyko-

nawczej mog by wanie uchwalone tylko wikszoci przy-

najmniej dwóch trzecich czci gosów.
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§ 16. Czonkowie Izby posów nie maj przyjmowa
od wyborców swoici jakicikolwiel?; instrukcyi.

Czonkowie Rady pastw^a nie mog by nigdy pocigani

do odpowiedzialnoci za gosowanie w spenieniu swego po-

woania; mog za by do niej pocigani za owiadczenia

(Aeusserungen) uczynione w spenieniu tego powoania, jednak

tylko przez Izb, do której nale.

aden czonek Rady pastwa nie moe by podczas

trwania sesyi z powodu jakiego czynu karygodnego pojmany,

ani sdownie cigany bez pozwolenia Izby, — wyjwszy przy-

padek schwytania na gorcym uczynku.

Nawet w razie schwytania na gorcym uczynku ma
sd natychmiast donie prezydentowi Izby o dokonaniu poj-

mania.

Jeeh Izba tego zada, musi by areszt zniesiony, albo

ciganie odroczone na cay okres posiedze. To samo prawo

posiada Izba co si tyczy aresztowania lub ledztwa, zarz-

dzonego przeciw jej czonkowi w czasie poza okresem po-

siedze.

§ 17. Wszyscy czonkowie Rady Pastwa w^ykonywa

maj swoje prawo gosowania osobicie.

§ 18. Funkcya czonków Izby posów, wysanych do

niej z kadego kraju, ganie z dniem zebrania si nowego

Sejmu krajowego. Mog oni by ponownie do Izby posów

wybrani.

Jeeh czonek Izby ustpi przez mier, straci zdolno
osobist, lub dozna trwaej przeszkody w penieniu obo-

wizków czonka Rady pastwa, lub przestanie by czon-

kiem Sejmu, który go wysa, wówczas naley przedsiwzi

nowy wybór.

§ 19. Odroczenie Rady pastwa, jako te rozwizanie

Izby posów dokonywa si z zarzdzenia Cesarza. W razie

rozwizania odbywaj si nowe wybory w myl § 7.

10
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§ 20. Ministrowie i szefowie wadz centralnych maj
prawo brania udziau we wszystkici obradacli i bronienia

przedoe swoicli osobicie, albo przez delegata. Musz te

na danie kadego czasu by suchani. Prawo udziau w go-

sowaniu o tyle tylko maj, o ile s czonkami Izby.

§ 21. Kada z obu izb Rady pastwa ma prawo inter-

pelowania ministrów we wszystkiem, czego wymaga jej za-

kres dziaania, badania aktów administracyjnych rzdu, do-

magania si od ministrów wyjanie co do wnoszonych pe-

tycyi, mianowania komis\n, którym ze strony ministerstwa ma
by udzielona potrzebna informacya, wreszcie dawania wy-

razu swoim zapatrywaniom we formie adresów lub re-

zolucyi.

§ 22. Wykonywanie kontroli nad dugiem pastwa

przez ciaa reprezentacyjne okrela osobna ustawa.

§ 23. Posiedzenia obu Izb Rady pastwa s jawne.

Kadej izbie suy prawo wykluczy wyjtkowo jawno,.

jeeU tego da prezydent lub przynajmniej dziesiciu czon-

ków i jeeli izba po wydaleniu suchaczy tak postanowi.

§ 21. Rlisze postanowienia co do znoszenia si obu

izb ze sob i na zewntrz zawiera ustawa o regulaminie

Rady pastwa.

Franciszek Józef m. p.

bar. Bcust. h>: laaffe. bar. John.

hor. BecJce. Hye.

Z najwyszego polecenia:

B. Meyer.
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43.

Z ustawy zasadniczej pastwa z 21 Grudnia 1867 o powszech-

nych prawach obywateli. (Dz. u. p. Nr. 142).

Art. XIX. Wszystkie szczepy ludnoci w pastwie s
równouprawnione, i kady szczep ludnoci ma nienaruszalne

prawo strzeenia i pielgnowania swej narodowoci i swego

jzyka.

Pastwo uznaje równouprawnienie wszystkich jzyków

w kraju uywanych w szkole, urzdzie i yciu pubHcznem,

W krajach zamieszkaych przez kilka szczepów ludo-

wych, maj by publiczne zakady naukowe urzdzone w ten

sposób, aby kady z tych szczepów ludowych otrzyma po-

trzebne rodki do wyksztacenia si zapomoc swego wasnego

jzyka, bez wywierania przymusu nauczenia si drugiego j-

zyka krajowego.

44.

Adres do Korony uchwalony przez Sejm galicyjski 24 Wrze-

nia 1868').

Najjaniejszy Panie! Najmiociwszy Cesarzu i Królu!

Pozbawiony od dawna monoci przemówienia do Wa-
szej Cesarsko-Królewskiej Apostolskiej Moci, Sejm Królestwa

Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem

z tem wiksz czyni to dzi radoci, e moe wynurzy Naj-

janiejszy Panie najuniesz podzik za zapowiedziane nam

przybycie Twoje, ten nowy dowód aski i yczliwoci, który

niechybnie wzmocni wzy czce kraj z Jego Królem.

1) Ze sprawozda stenogr. Sejmu z r. 1868, str. 508—523.
10*
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Rado nasza jest tern ywsza, e po raz pierwszy do-

staje si nam w udziale zaszczu; powitania na naszej ziemi

Najjaniejszej Cesarzowej i Królowej.

Szczególn te wdziczno dla Waszej Cesarskiej Mo-

ci budzi w sercach naszych to, e przyjazd ten wypada

w chwih, kiedy zwoany po raz pierwszy po dokonanym no-

wym ustroju Pastwa Sejm krajowy, poczytuje za swój obo-

wizek skreh Waszej Cesarskiej Moci uczucia, jakie nazna-

czone krajowi naszemu w tym ustroju stanowisko w ludnoci

naszej wzbudzio i zoy u stóp Tronu wyraz rzeczywistych

jej potrzeb.

Kraj przez nas reprezentowany, cz udzielnego niegdy

i potnego Pastwa, pomimo losów jakie spotkay cao na-

szej ojczyzny, nie przesta by organiczn czci narodu,

który przez lat tysic spenia i spenia jeszcze teraz, znako-

mite w dziejach Europy posannictwo, a chocia niepodlegy

b\i; polityczny utraci, yje jednak penem yciem w gronie na-

rodów.

Dzieje nasze i tradycye, samodzielne ycie, silne, nie-

szczciami niezatarte poczucie narodowe, a nareszcie odrb-

no potrzeb wynikajcych z wewntrznych stosunków kraju,

jego rozlego i zaludnienie daj nam niezaprzeczone prawo

do samorzdu na narodowych podstawach opartego i do ta-

kiej samodzielnoci w yciu publicznem, bez jakiej przestali-

bymy by tem, czem nas opatrzno mie chciaa.

Sto lat dobiega, jak kraj nasz dosta si pod bero

przodków Twoich Najjaniejszy Panie, a nigdy nie odstpi-

limy od praw naszych na zasadach odwiecznej sprawiedli-

woci spoczywajcych. Od chwili za jak wskutek wielko-

mylnego manifestu Waszej c. k. Apostolskiej Moci z 20 pa-

dziernika 1860 roku wolno nam w sprawach naszego kraju

gos podnosi, nie pomijalimy adnej sposobnoci, aby nie

wykazywa odrbnoci warunków naszego bytu i wynikajcej

std potrzeby odrbnych dla nas instytucyi.
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Dopominajc si o rozleglejszy samorzd narodowy dla

kraju naszego, mielimy i mamy na wzgldzie potg i po-

mylno caego Pastwa. Albowiem gboko przekonani je-

stemy, e potga i pomylno monarchii zawisy od takiego

jej ustroju, któryby zapewnia swobodny rozwój naszej indy-

widualnoci historyczno-narodowej.

Szczerze pragniemy Najjaniejszy Panie widzie monar-

chi Austryack woln, potn i kwitnc. Powitalimy te
z najywsz radoci ugod z krajami korony w. Szczepana,

która wzmocnia podwaliny tronu monarchii.

Z tem wiksz za radoci patrzyhmy na t ugod, i
widzielimy w niej uznanie praw politycznych i historycznych,

uznanie zasady, która jest nasz.

Lecz o tyle boleniej dotknici zostalimy tem, e ustawy

zasadnicze z d. 21 Grudnia 1867 r. w wielu postanowieniach

nie odpowiadaj potrzebom i prawom naszym. Ustawy te

wprawdzie zapewniy wolno polityczn, co te jako Polacy

z prawdziw powitalimy radoci, lecz niejednokrotnie zapo-

znaj prawa nasze narodowe i nie maj wzgldu ani na od-

rbne stosunki, ani na ywotne potrzeby i tylekro objawione

yczenia kraju naszego.

Za wpywem tych ustaw, trwaby pod form konstytu-

cyjn dawny system centralizacyi, który od sto lat prawie w^y-

wiera tak zgubne skutki na nasz spoeczno. W tym to

smutnym dla nas okresie, owiata niedona i tendencyjnie

kierowana, popada w zaniedbanie — administracya na bd-
nych oparta zasadach, krpujc swobodny rozwój si mate-

ryalnych i moralnych kraju, zniweczya produkcy i sprowa-

dzia powszechne zuboenie ludnoci.

Kraj nasz obawiaby si musia o sw przyszo, gdyby—
jak dotd byo — nie mia i nadal prawa stanowienia o wa-
snych sprawach i potrzebach ycia publicznego. Dalsze od-

mawianie krajowi prawa tego zagraaoby mu zupenym roz-

strojem.



— 150 —

Sejm tego kraju nie odpowiedziaby swoim obowizkom,

zawiódby pooone w nim zaufanie Waszej Cesarskiej Moci

i narodu, gdyby zatai t prawd i swoj wobec tego niebez-

pieczestwa obaw, gdyby wszelkimi legalnymi rodkami nie

stara si o zapewnienie krajowi nalenego mu autonomicznego

stanowiska.

W tym duchu postpujc czyni sejm Królestwa Galicyi

i Lodomeryi z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem w drodze

konstytucyjnej odpowiedni wniosek.

Do Ciebie za Najjaniejszy Panie, Najmiociwszy nasz

Cesarzu i Królu udajemy si z union prob, aby askawie

uwzgldni raczy yczenia i potrzeby kraju naszego. W Twojej

gbokiej mdroci, w Twojej opiekuczej a równej dla wszyst-

kich praw troskhwoci pokadamy. Najjaniejszy Panie, nasz
nadziej i ufno.

Skadajc u stóp Tronu Waszej C. K. Apost. Moci
zapewnienie naszej niezachwianej wiernoci, woamy z penego

serca:

^Oby Bóg Ciebie, Najmiociwszy Cesarzu i Królu, i Do-

stojny Dom Twój ochrania i bogosawi!*

45.

Rezolucya uchwalona przez sejm galicyjski 24 Wrzenia 1868*).

U c h w a a.

Sejm Królestwa Galicyi i i.odomeryi z Wielkiem Ksi-

stwem Krakow.^kiem owiadcza na mocy § 19 statutu kra-

jowego:

') Ze sprawozda slenogr. sejmu z r. 1868 str. 4f»4—508.



- 151 -

e stworzony pastwowemi ustawami zasadniczemi z dnia

21 Grudnia 1867 r. ustrój Monarchii, nie dajc naszemu kra-

jowi tyle ustawodawczej i administracyjnej samodzielnoci, ile

mu si naley ze wzgldu na jego historyczno-polityczn prze-

szo, odrbn narodowo, stopie cywilizacyi i rozlego,
nie odpowiada ani yczeniom, ani warunkom rozwoju narodo-

wego, ani te rzeczywistym potrzebom naszego kraju; a dusze
trwanie tego stanu wywoujc powszechne niezadowolenie, musi

oddziaywa zgubnie na pomylno naszego kraju i na dobro

caego Pastwa.

Sejm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksi-

stwem Krakowskiem czyni na mocy tego samego § 19 statutu

krajowego nastpujcy

Wniosek.

Królestwu Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksistwem
Krakowskiem przyznany bdzie samorzd narodowy w zakresie

odpowiednim jego potrzebom i odrbnym stosunkom. Prze-

dewszystkiem:

1. Sejm stanowi bdzie wycznie o sposobie wyboru

do Rady Pastwa.

2. Delegacya sejmu Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wiel-

kiem Ksistwem Krakowskiem bdzie braa udzia w czynno-

ciach Rady Pastwa tylko w sprawach wspólnych temu
Królestwu z innemi czciami Monarchii w Radzie Pastwa
reprezentowanemi.

3. Nastpujce przedmioty, o ile si tycz Królestwa Ga-

licyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem maj
by wyjte z zakresu dziaania Rady Pastwa, oznaczonego

pastwow ustaw zasadnicz i przejd w myl § 12 tej

ustawy w zakres dziaania Sejmu tego Królestwa.

a) urzdzenie izb i organów handlowych;

&) ustawodawstwo wzgldem zakadów kredytowych i za-
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bezpieczenia, banków i kas oszczdnoci z wyjtkiem banków

emitujcych znaki pienine;

c) ustawodawstwo o przynalenoci;

d) ustanawianie zasad nauczania w szkoach ludowych

i gimnazyach, i ustawodawstwo o uniwersytetach;

e) ustawodawstwo w przedmiotach prawa karnego i po-

licyi karnej; ustawodawstwo prawa cywilnego i górniczego;

f) ustawodawstwo o gównych zarysach organizacyi wadz
sdowych i administracyjnych;

g) ustawy majce si wyda w celu przeprowadzenia za-

sadniczych ustaw Pastwa o powszechnych prawach obywa-

teh, o wadzy sdziowskiej i o wadzy rzdowej i wykona-

wczej w tyche ustawach powoane;

h) ustawodawstwo o przedmiotach odnoszcych si do

obowizków i do stosunków naszego kraju do innych;

i) ustawodawstw^o gminne bez ogranicze wypywajcych
z artykuu czwartego zasadniczej ustawy o powszechnych pra-

wach obywateli.

4 Na pokrycie wydatków administracyi, sdownictwa,

wyzna, owiaty bezpieczestwa publicznego i kultury krajo-

wej w Królestwie Gahcyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksistwem

Krakowskiem, wydzielona bdzie z funduszu pastwa do roz-

porzdzenia sejmu suma, rzeczywistym potrzebom odpowie-

dnia, i suma ta bdzie wyjta co do szczegóów jej uycia

z zakresu dziaania Rady pastwa.

5. Dobra krajowe Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wiel-

kiem Ksistwem Krakowskiem, zwane kameralne, przyczone

zostan do funduszu krajowego tego Królestwa jako wa-
sno kraju.

6. upy solne (kopalnie i warzelnie) w Królestwie GaUcyi

i Lodomeryi z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem nie bd
mogy by ani sprzedane, ani zamieniane, ani obcione bez

zezwolenia sejmu tego Królestwa.

7. Królestwo Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksistwem
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Krakowskiem bdzie miao w kraju swój wasny sd najwyszy

i kasacyjny.

8. Królestwo Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem ksistwem

Krakowskiem otrzyma krajowy zarzd odpowiedzialny przed

sejmem w sprawach administracyi wewntrznej, owiaty, bez-

pieczestwa publicznego, kultury krajowej i sprawiedliwoci,

oraz ministra w Radzie korony.

46.

Rozporzdzenie ministra wyzna i owiaty z 9 Padziernika

1868 i. 8808 do kolegiów profesorów wydziaów prawa i admi-

nistracyi na uniwersytetach w Krakowie i we Lwowie ^).

Jego c. i k. Apostolska Mo raczy najwyszem posta-

nowieniem z 3 b. m. zezwoli:

1. aeby na uniwersytecie krakowskim, zmieniajc cz-

ciowo najwysze postanowienie z 4 Lutego 1861, obok wy-

kadanych ju w jzyku polskim przedmiotów na wydziale

prawa i administracyi wykadano na przyszo systematycznie

zamiast w niemieckim w polskim jzyku take austryackie

prawo cywilne i karne, postpowanie cywilne i karne, dalej

prawo handlowe i wekslowe;

2. aeby suchaczom zaraz bezwarunkowo dozwolono

przy komisyach egzaminów rzdowych teoretycznych w Kra-

kowie i we Lwowie skada w jzyku polskim egzamin z tych

przedmiotów, których wykady systematycznie w polskim j-

zyku na odnonym uniwersytecie si odbywaj;

3. aby tak samo kandydatom doktoratu prawa i admi-

1) Przekad z tekstu niemieckiego w ksice «Die osterreichischen

Universitatsgesetze herausg. von Dr. Leo R. Beck v. Mannageta und

Dr. Karl v. Kelle. Wien 1904 » str. 16.
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nistracyi na uniwersytecie krakowskim dozwolono pod wa-

runkiem pod 2. zawartym skada egzamina cise w jzyku

polskim.
(Dodatek w reski-ypcie do uniw. krakowskiego):

Docentów odnonych przedmiotów wzywa si niniejszem.

aby si przy wykadach swoich na przyszo jzykiem pol-

skim wykadowym posugiwali.

47.

Okólnik Rady szkolnej krajowej z 5 Listopada 1868 I. 8883

(Nr. 24 Dz. u. kr.).

Poniewa zdarza si, e pisma urzdowe do Rady

szkolnej krajowej od wadz podrzdnych nie w jednym nad-

chodz jzyku, przeto aby uchyli niejednostajno w urzdo-

waniu. Rada szkolna oznajmia, e jej jzykiem urzdowym
jest jzyk polski i e tego jzyka powinny uywa w urzdo-

wych stycznociach z Rad szkoln krajow wszystkie jej

podlege wadze, urzdy i inst)i;ucye szkolne.

Possinger m. p.

48.

Rozporzdzenie Ministrów Spraw Wewntrznych, Wyzna
i Owiecenia, Sprawiedliwoci, Skarbu, Handlu i Rolnictwa,

tudzie Obrony krajowej i Bezpieczestwa publicznego z dnia

5 Czerwca 1869 roku, I. 2354, dotyczce jzyka urzdowego

c. k. Wadz, Urzdów i Sdów w Królestwie Galicyi i Lodomeryi

wraz z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem w subie wewntrznej

i w korespondencyi z innemi wadzami (Nr. 24 Dz. u. kr.).

Na mocy najwyszego postanowienia z dnia 4 Czerwca

1869 r. wydaj Ministrowie Spraw Wewntrznych, Wyzna
i Owiecenia, Sprawiedliwoci, Skarbu, Handlu i Rolnictwa,



— 155 —

tudzie Obrony krajowej i Bezpieczestwa publicznego nast-

pujce rozporzdzenie dla królestw Galicyi i Lodomeryi wraz

z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem, zmieniajce po czci
istniejce przepisy o jzyku urzdowym w subie wewntrznej

i w korespondencyi z innymi urzdami i wadzami:

§ 1. C. k. Wadze i Urzdy, podwadne Ministerstwom

Spraw Wewntrznych, Skarbu, Handlu i Rolnictwa, tudzie

Obrony krajowej i Bezpieczestwa publicznego, dalej c. k. Kra-

jowa Rada szkolna i c. k. Sdy uywa bd tak w subie

wewntrznej, jako te w korespondencyi z urzdowemi nie-

w^ojskowemi Wadzami, Urzdami i Sdami w kraju jzyka

polskiego.

Co do korespondencyi z Wadzami, Urzdami i Sdami
wojskowymi, niemniej z Wadzami, Urzdami i Sdami poza

krajem i z Wadzami centralnemi, obowizywa maj nadal

istniejce przepisy.

§ 2. Podobnie bd i Prokuratorye pastwowe w kraju

uywa jzyka polskiego w stosunkach subowycii z Wa-
dzami, Urzdami i Sdami w kraju, wymienionymi na wstpie

§ 1, nie uwaczajc istniejcym przepisom co do uywania

jzyka przy rozprawach ostatecznych.

§ 3. JeeU Sd ma wedug istniejcych Ustaw i Roz-

porzdze wyda ekspedycye w innym jak polskim jzyku,

natenczas uyw^a naley — o ile to by moe — przy wy-

kadzie i obradowaniu tego jzyka, w którym ekspedycya wy-

gotowan by powinna.

We wszystkich sprawach, toczcych si w c. k. wy-
szym Sdzie krajowym i w c. k. Nadprokuratoryi pastwowej

we Lwowie, które si odnosz do Ksistwa Bukowiny, uy-

tym bdzie dotychczasowy jzyk urzdowy.

§ 4. Wszystkie c. k. kasy i c. k. urzdy, pienidzmi

zawiadujce, maj wszelkie dzienniki i wykazy kasowe, reje-

stra i zestawienia obrotu, które su organom centralnym do
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wykonywania kontroli lub do zestawienia perydyocznych wy-

kazów, prowadzi i nadal w jzyku niemieckim.

Take wewntrzny zarzd i manipulacya suby poczto-

wej i telegraficznej, tudzie rzdowych Zakadów przemyso-

wych, podlegajcych bezporednio centralnemu kierownictwu,

niemniej wzajemna korespondencya dotyczcych urzdów i or-

ganów, ma si odbywa i nadal w jzyku niemieckim.

§ 5. Istniejce przepisy co do korespondencyi Wadz,
Urzdów i Sdów ze stronami, z wadzami nie-rzdowemi,

korporacyami i gminami nie naruszaj si niniejszem rozpo-

rzdzeniem.

§ 6. Rozporzdzenie to przeprowadzi si ma w c. k.

Wadzach i Urzdach, podlegajcych ministerstwom Spraw

Wewntrznych i pubUcznego Bezpieczestwa, tudzie w c. k.

krajowej Radzie szkolnej, w c. k. Sdach i Prokuratoryach

pastwowych z dniem 1 Padziernika 1869 roku, za we
Wadzach i Urzdach, podwadnych Ministerstwom Skarbu,

Handlu i Rolnictwa, niemniej w subie dotyczcej bezpo-

rednich podatków, w przecigu lat trzech. Uczc od dnia

ogoszenia.

Griskra w. r, Hasner w. r. Herbst w. r.

Brestel wr. Plener w. r. Fotocki w. r.

Taaffe w. r.

49.

Reskrypt Prezydyum Namiestnictwa z II Czerwca 1869 1.3085

do wszystkich c. k. Starostw i do Dyrekcyi policyi we Lwowie

i w Krakowie 'i.

W zaczeniu otrzymujesz WPan nadesze tu wys. re-

skryptem c. k. Ministerstwa spraw wewntrznych z 5 Czerwca

*) Przekad ze »Sprachenrecht« Fischla.
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1869 1. 2354, na podstawie najwyszego upowanienia

z 4 Czerwca 1869 przez c. k. Ministrów spraw wewntrznych,

sprawiedliwoci, finansów, handlu, rolnictwa, wyzna i owie-

cenia, dalej obrony krajowej i bezpieczestwa publicznego

wydane, równoczenie w » Dzienniku ustaw krajowych « ogo-

szone rozporzdzenie z 5 Czerwca 1869, tyczce si jzyka

urzdowego c. k. wadz, urzdów i sdów w królestwie Ga-

licyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem

w wewntrznej subie i stosunku z innymi urzdami, ce-

lem dokadnego przestrzegania i najcilejszego trzyma-

nia si.

W tym celu zauwaa si jeszcze WPanu, co nastpuje:

1. Poniewa wedug § 1 tego rozporzdzenia od 1 Pa-

dziernika 1869 sub wewntrzn naley sprawowa po

polsku, to samo si przez si rozumie, e od tego czasu

musz take wszystkie uywane druki zredagowane by w j-

zyku polskim; przy tych ksigach urzdowych, indeksach i za-

piskach, które na drukach w jzyku niemieckim na cay

rok 1869 zaoone i oprawione zostay, ma dalsze wype-

nianie ich lub wpisywanie do nich od 1 Padziernika 1869

nastpowa w jzyku polskim.

Wyjtek od tego tworz druki dla suby dotyczcej

bezporednich podatków, gdy w niej wedug § 6 przytoczo-

nego powyej rozporzdzenia ministeryalnego uywanie jzyka

polskiego ma by przeprowadzone dopiero w trzech latach

od dnia ogoszenia tego rozporzdzenia ministeryalnego.

Od tego czasu maj take napisy na szyldach urzdo-

wych z orem, oraz na piecztkach urzdowych brzmie w j-

zyku polskim.

Dotychczasowych piecztek z napisem niemieckim na-

ley uywa przy tych aktach urzdowych, które wedug dru-

giego ustpu pierwszego paragrafu tego rozporzdzenia musz
by napisane w jzyku niemieckim.
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2. Rozporzdzenie obecne dotyczy jzyka urzdowego

w subie wewntrznej i w korespondencyi z innymi urzdami,

wadzami i sdami.

Go si tyczy stosunku wadz, urzdów i sdów" ze stro-

nami, z wadzami nierzdowemi. korporacyami i gminami, to

wedug wyranego postanowienia § 5 obecnego rozporzdze-

nia pozostaj w penej mocy przepisy dotyciczasowe.

Poniewa te wedug rozstrzygajcych o tern rozporz-

dze ministerstwa spraw wewntrznych z 20 Grudnia 1859

1. 12.466 i 4 Lipca 1860 1. 2166 pozostawione jest stronom

do woh, posugiwa si jzykiem polskim, ruskim lub nie-

mieckim we wszystkich jakichkolwiek podaniach lub ustnych

wyniesieniach, a poniewa wadze obowizane s w swych

urzdowych pismach posugiwa si tym z tych jzyków,

w Irtórym podanie pisemne lub ustne wniesiono lub proto-

kolarne przesuchanie nastpio, przeto rozumie si samo przez

si, e take na przyszo na podstawie § 5 obecnego roz-

porzdzenia zastrzeon jest w myl pow^oanych rozporzdze

ministeryalnych stronom, postawionym z niemi na równi wa-
dzom nierzdowym, przez które w szczególnoci rozumie na-

ley wadze i urzdy wyznaniowe, dalej korporacyom i gmi-

nom wolno uywania jednego z trzech w^yej wymienionych

jzyków w korespondencyi z c. k. wadzami i urzdami,

z drugiej za strony utrzymany jest obowizek posugiwania

si tyme jzykiem w urzdowych pismach do nich wystoso-

wanych.

Dokumenty przeznaczone do u^iku stron n. p. paszporty,

ksiki subowe i t. p. naley te w tyme jzyku wystawia,

lub jeeh dla takich dokumentów istniej druki dwujzykowe,

wypenia je w tym jzyku, którego strona da.
Gdyby Wielmony Pan co si tyczy przeprowadzenia

tego rozporzdzenia mia wtpliwo w tym lub innym wzgl-

dzie, masz Pan to poruszy zawczasu, i to przed 1 Padzier-
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nika b. r., aeby z dniem tym nowe przepisy w obrbie ich

ustawowym z pewnoci byy wprowadzone.

Lwów, 11. Czerwca 1869.

Possinger m. p.

50.

Rozporzdzenie ministerstwa skarbu z 27 Czerwca 1869 I. 2082

do Prezydyum c. !<. Dyrekcyi Skarbowej w Galicyi ^).

Ze wzgldu na rozporzdzenie z 5 Czerwca b. r. za-

mieszczone w IX Czci » Dziennika ustaw i rozporzdze

dla królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksistwem

Krakowskiem, odnoszce si do jzyka urzdowego c. k. wadz
i urzdów w subie wewntrznej i w stosunku z innemi wa-
dzami, otrzymuje Prezydyum polecenie:

1) celem stopniowego przeprowadzenia tego postano-

wienia w rónyci gaziach administracyi skarbowej, albo

wyda samemu potrzebne zarzdzenie z pospiechem, albo te

je zaproponowa;

2) przestrzega, aby nikt do suby pastwowej nie by
zamianowany, ani do zamianowania tu zaproponowany, ktoby

nie wada zupenie take jzykiem polskim, take przy awan-

sach i wnioskach o awansowaniu tych przedewszystkiem uwzgl-

dnia, którzy jzykiem polskim zupenie wadaj;

3) teraz ju wezwa tych w subie rzdowej znajdu-

jcych si urzdników, którzyby jzykiem polskim w sowie

i pimie nie cakiem wadali, e znajomo t potrzebn w tej

mierze maj sobie przyswoi, aby wymaganiom w tym kie-

runku najpóniej a do upywu trzech lat mogli bez prze-

szkody sprosta.

') Przekad ze »Sprachenrecht« Fischla.
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51.

Reskrypt ministerstwa sprawiedliwoci z 28 Padziernika 1869

1. 13.206 do Prezydyum Sdu krajowego wyszego we Lwowie ^).

Ministerstwo sprawiedliwoci niema nic do zauwaenia

przeciw uchwale, któr Sd wyszy krajowy wedug sprawo-

zdania z 21 Padziernika 1869 1. 10.221 powzi wikszoci
gosów co si tyczy intymowania orzecze Sdu najwyszego

sdom niszym (aby klauzul sdu wyszego krajowego pisa

w jzyku polskim, jeeli orzeczenie sdu najwyszego wydane

jest w dwóch jzykach, pisa za w jzyku niemieckim, jeeli

orzeczenie sdu najwyszego wydane jest tylko w jzyku nie-

mieckim).

52.

Adres do Korony uchwalony na posiedzeniu Sejmu gaijcyjskiego

5 Listopada 1869 «j.

Najjaniejszy Panie, Najmiociwszy Cesarzu i Królu!

Sejm królestwa Gahcyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksi-

stwem Krakowskiem, skadajc u stóp Tronu hod czci i wier-

nych swoich uczu, nie moe pomin sposobnoci, jak mu
do tego daje obecne jego zebranie, eby nie zoy Waszej

Ces. Król. Apostolskiej Moci wyrazu tych przekona, które

nieraz ju wypowiada. Dzi je powtórzy ma sobie za tem

wikszy obowizek, e okolicznoci, w których si kraj nasz

i Pastwo znajduje, z kadym niemal rokiem coraz silniej

i coraz dobitniej stwierdzaj suszno i prawd tych przeko-

na i zasad, którym Sejm nasz zawsze dawa wiadectwo.

') Przekad ze >Sprachenrecht< Fischla.

•) Ze Sprawozda stenogr. Sejmu w r. 1869, str. 937—957.
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Od roku 1861, od czasu jak nam wolno byo gos za-

biera, stale objawialimy przekonanie, e tylko samorzd
narodowy zdoa zapewni trwa pomylno krajowi na-

szemu; przemawiaa i przemawia za tem niezatarta klskami

wielka historyczna i polityczna przeszo naszego narodu.

Mniemalimy oraz, e jedynie zasada autonomii narodowej,

doprowadzona do staego uznania, da moe Monarchii now
si, bezpieczestwo i rzeteln podstaw.

Przyjmowahmy te z radoci i tak rozumielimy wska-

zane tylekro przez Ciebie samego. Najjaniejszy Panie, uznanie

historycznych indywidualnoci i oparte na tej zasadzie upo-

rzdkowanie Monarchii.

Powitalimy z radoci uznanie praw krajów Korony

w. Szczepana jako czyn, który w mdroci Twej, Najja-

niejszy Panie, w tym samym kierunku wykona raczye,

czyn, którego skutkiem jest zadowolenie, wietny rozwój we-

wntrzny i zaatwienie nieporozumie midzy krajami teje

Korony.

Z tego te samego przekonania wypyno, i, gdy za-

sadnicze ustawy z dnia 21 Grudnia 1867 nie odpowiedziay

najistotniejszym potrzebom naszym, i nie dokonay rzetelnej

organizacyi Pastwa, poczuwalimy si w roku zeszym do

obowizku owiadczenia o tem uroczycie zdania naszego,

a zarazem czynic uytek ze sucego nam prawa, uchwali-

hmy na dniu 24 Wrzenia r. 1868 w formie wniosku takie

dania, które dla naszego kraju, jako skadowej czci Pa-
stwa, za odpowiednie stosunkom naszym uznalimy.

Przedstawihmy je ze wiadomoci tego, i do ich spe-

nienia potrzeba zmian w istniejcej konstytucyi; hczyUmy na

to, e wysze wzgldy poHtyczne wska to za rzecz suszn,

aby gos naszego kraju pominitym nie zosta; owszem tu-

szy sobie moglimy, i gdy w daniach naszych nie ma nic

niezgodnego z bezpieczestwem Monarchii i nic przeciwnego

imiYm uprawnionym interesom w tem Pastwie, e wnioski

11
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nasze pojtymi zostan jako prowadzce do tego uporzdko-

wania organizacyi Pastwa, którego konst\'tucya naleycie nie

dopenia.

Wnioski nasze, uciwalone na przeszorocznej sesyi, nie

odniosy podanego skutku, a nadto ustawy s w^ykonane

i rozwijane w duciu niezgodnym z naszemi ju nabytemi

prawami autonomicznemi. Nieustanne a systematyczne denia
centralistyczne tamuj statecznie wzrost si naszyci narodo-

wyci i wstrzymuj ten rozwój pomylnoci i siy, bez którego

nie przyniesie ten kraj prawdziwego poytku Pastwu, da

którego wedle zrzdzenia opatrznoci naley. Okolicznoci te

wywoay w kraju zniechcenie, a cige postpowanie Rzdu
w rzeczonym kierunku potguje to wraenie i wywouje roz-

strój w usposobieniu umysów.

Centralizm w Austryi ju tyle razy by przyczyn do-

tkliwych klsk dla Monarchii. Dzi zamiast konsohdowa Pa-
stwo, coraz bardziej je rozsprzga, a zamiast siy jego har-

towa i wzmaga, niszczy je bezowocnie w nieustannych we-

wntrznych zatargach.

Miociwy Panie! nie pod wraeniem doznanego zawodu

i alu z zaszych wypadków, lecz z gbok rozwag nad

tem, co czyni moe i czyni powinien wierny interesowi

kraju i zasadzie, któr dla siebie i dla Pastwa za zbawcz
uznaje, Sejm królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksi-

stwem Krakowskiem na teraniejszej sesyi sejmowej powzi
postanowienie, ob.stawa przy daniach swoich w uchwale

z dnia 24 Wrzenia 1868 wyraonych.

Nie odsuwalimy si dotd od adnej formy konstytu-

cyjnego ycia w Austryi. Dc na tej drodze i obecnie do

obrony i spenienia da naszych, w uchwale owej zawar-

tych, pomimo doznanego zawodu mamy nadziej, e nie sta-

niemy co do najywotniejszych potrzeb naszego kraju wobec

ksigi ustaw, zawartej ju i niezmiennej.

Do Waszej Ce.sar.sko Królewskiej Moci za, jako do
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sternika Pastwa i nad wszelkie stronnicze wzgldy wzniesio-

nego cznika midzy narodami beru Twojemu podlegymi,

zwracamy si z tem zaufaniem, jakie wród chwiejnych oko-

hcznoci wzbudza moe jedynie niewzruszona stao Tronu

i Twa Monarsza powaga. Tem powodowani zaufaniem,

a wdzicznie pamitni Twych, Najjaniejszy Panie, wzgldnych
dla nas i yczhwych chci, oddajemy powtórnie spraw pod

szczególn Waszej Cesarsko Królewskiej Moci opiek.

Skadajc u stóp Tronu zwyky nasz i szczery hod
wiernoci, prosimy Boga, aby Wasz Ces. Król. Mo strzedz

i pomoc sw wspiera raczy.

53.

Rozporzdzenie ministra Skarbu z 29 Grudnia 1869 I. 3687

do Prezydyum krajowej Dyrekcyi Skarbu galicyjskiej ^).

Biorc do wiadomoci zarzdzenie wydane przez Prezy-

dyum celem zaprowadzenia jzyka polskiego jako urzdowego
przy galicyjskich wadzach i urzdach skarbowych z poczt-

kiem roku 1870, upowaniam zarazem Prezydyum, aby przy

stosowaniu polskiego jzyka urzdowego w subie kasowej

i rachunkowej postpowao w sposób przedstawiony w spra-

wozdaniach z 31 Padziernika i 9 Grudnia 1869 1. 2115

i 2933.

Go si tyczy rónicy zda, jaka powstaa pomidzy

Prezydyum a Sdem wyszym krajowym krakowskim pod

wzgldem pytania, w jakim jzyku naley prowadzi dzien-

niki etatów sdowych, podzielam zapatrywanie Prezydyum.

Form pubHkacyi tamtejszych w dodatku do » Dziennika

rozporzdze '< pozostawiam uznaniu Prezydyum w porozu-

') Przekad ze »Sprachenrecht« Fischla.

11"
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mieniu z Namiestnictwem, a dodaj uwag, e przeciw po-

stpieniu zamierzonemu w tym wzgldzie przez Prezydyum

z mojego stanowiska nic nie mam do nadmienienia.

Celem udzielania galicyjskim wadzom i urzdom skar-

bowym > Dziennika ustaw pastwa* w sposób, jakiego sobie

Prezydyum yczy, zwracam si równoczenie do Pana Mini-

stra spraw wewntrznych.
Brestel m. p.

54.

Rozporzdzenie ministra wyzna i owiecenia z 14 Maja 1870

I. 4034 do kierownika Namiestnictwa we Lwowie^).

Jego c. i k. apostolska Mo najwyszem postanowie-

ntem z 30 Kwietnia b. r. raczy najaskawiej zezwoli, aby

zaczynajc od kursu zimowego 1870/71, a o ile to moliwem

ju w póroczu letniem 1870 jzyk polski zosta zastosowany

do wszystkich wykadów profesorów zwyczajnych i nadzwy-

czajnych na fakultetach wieckich uniwersytetu krakowskiego,

z jedynym wyjtkiem wykadów niemieckiego jzyka i litera-

tury, które i na przyszo w jzyku niemieckim odbywa
si maj.

55.

Reskrypt cesarski do Sejmu galicyjskiego z 15 Sierpnia 1870

odczytany na posiedzeniu z 20 Sierpnia^).

Do Sejmu krajowego Mego królestwa Galicyi i Lodo-

meryi, tudzie Wielkiego Ksistwa Krakowskiego.

*) Przekad z ksiki: >OesteiTeichische UniversitUtsgesetze«, str. 17.

•) Ze Sprawozda stenogr. Sejmu z r. 1H70, str. 2.
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Grony obrót europejskich stosunków wskutek wojny

wybuchej midzy Francy a Prusami spowodowa Nas odwoa
si do legalnych reprezentacyi królestw i krajów i zebra
wszystkie sejmy, które w Radzie pastwa udzia bior.

W chwili tak cikiej, gdy Monarchia Nasza wicej ni
kiedykolwiek potrzebuje zgodnego wspódziaania wszystkich

swych ludów, przejmuje Nas gbokiem zadowoleniem, widzie

zgromadzonych reprezentantów ukochanego Naszego królestwa

Gahcyi i Lodomeryi, tudzie Wielkiego Ksistwa Krakowskiego,

oywionych penym powicenia patryotyzmem, jakiego wierne

to Nasze królestwo i Wielkie ksistwo tylokrotnie dao do-

wody.

Na polu spraw wewntrznych oczekuj wprawdzie za-

atwienia kwestye wane, a jednem z pierwszych zada Rzdu
Naszego bdzie, aby objawiajc si w tym wzgldzie rónic
zda pojedna na drodze konstytucyjnej; w szczególnoci pod

wzgldem potrzeb kraju, ze strony sejmu krajowego wypo-

wiedzianych, wol jest Nasz, aby Rzd, który ju takowe

cile i dokadnie zbada, stosowne w tej mierze do Rady

pastwa poczyni przedoenia, zapomoc których yczenia

kraju z uwzgldnieniem warunków jednoci Pastwa i sto-

sunków jego politycznych, znalazyby ile monoci zado-
uczynienie.

Wszelako zgromadzeni w sejmie krajowym reprezentanci

Naszego ukochanego królestwa Galicyi zechc uzna, e w tej

chwih rozchodzi si o to, aby w patryotycznem poczuciu, za-

bezpieczy przedewszystkiem najwysze interesa, których

wspólne popieranie jest warunkiem potgi i znaczenia Na-

szego pastwa.

Oczekujemy od sejmu galicyjskiego takiego patryoty-

eznego zachowania si z tem wiksz ufnoci, e uczucia

i interesa czce Koron z krajem, stay si w ostatnich la-

tach silniejsze i szczersze i wzywamy niniejszem sejm kra-

jowy Naszego królestwa Gahcyi i Lodomeryi, tudzie Wiel-
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kiego Ksistwa Krakowskiego, aby niezwocznie przedsiwzi
\\7boi'y do Rady pastwa, ibymy mogli zgromadzi okoo
Siebie prawnych reprezentantów Monarcliii, któryci wspó-
dziaanie konstytucyjne okazuje si tak naglco potrzebnem.

Zapewniajc sejm o Naszej askawoci, przesyamy mu
Nasze cesarskie pozdrowienie.

Wiede, dnia 15 Sierpnia 1870.

Franciszek Józef w. r.

FotocJd w. r.

56.

Adres do Korony uchwalony przez Sejm galicyjski na

posiedzeeiu z d. 31 Sierpnia 1870^).

Najjaniejszy Panie! Najmiociwszy Cesarzu i Królu!

W chwili gronego przesilenia stosunków europejskich,

raczye Najjaniejszy Panie! odwoa si do legalnej Repre-

zentacyi kraju naszego. W poczuciu doniosoci tego najwy-
szego aktu, Sejm królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz zWiel-

kiem Ksistwem Krakowskiem, spieszy zoy u stóp Tronu

hod wiernoci i przywizania do Twej najdostojniejszej osoby.

ywimy przekonanie, e gromadzc si przy Waszej

Cesarskiej i Królewskiej Apostolskiej Moci spenia bdziemy
zarazem to dziejowe powoanie, które naród nasz spenia od

wieków. Gotowi jestemy do powice, aby za przyczynie-

niem si Twojem Najjaniejszy Panie! w Europie nareszcie

prawo zapanowao nad si, aby narodom obc ucinionym
przemoc, sprawiedliwo bya wymierzona i zabezpieczony

zosta pokój trway, na wolnoci i sprawiedliwoci oparty.

*) Ze Sprawozda stenogr. Sejmu z r. IbTO, str. 156
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W zakresie spraw wewntrznych, uznajemy niezbdn
potrzeb pogodzenia rónicych si zda co do konstytucyj-

nego ustroju Pastwa. Ufamy Twej Najjaniejszy Panie! m-
droci, i to wielkie zadanie nie inaczej, jak w duchu poje-

dnania bdzie rozwizanem.

Dla kraju naszego domagalimy si zawsze samorzdu,

uznajc w nim konieczny warunek rozwoju i zjednoczenia

si naszych, a tem samem wzmocnienia Monarchii. Z ubole-

waniem widziehmy jak Rzd Twój Najjaniejszy Panie! za-

poznawa dnoci nasze i jak postpowanie Rzdu tego

Rady pastwa doprowadzio Delegacy Sejmu naszego do

koniecznoci wystpienia z tej Rady.

Wyraajc yczenia kraju w uchwale z dnia 24 Wrze-

nia 1868 roku. Sejm królestwa GaUcyi i Lodomeryi wraz

z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem, hczy si dokadnie

z istotnymi warunkami jednoci Pastwa i z politycznymi

stosunkami Monarchii. Do tej uchway przystpujemy w caej

jej osnowie; trwamy bowiem dotd w tem sumiennym prze-

konaniu, i rzeczone warunki i polityczne stosunki za ziszcze-

niem ycze naszych wanie najsilniej przemówi, jeeli nie

bd jako dotd jednostronnie i z uprzedzeniem przecim nam
tumaczone.

Raczye Najjaniejszy Panie! objawi Najwysz wol,

aby Rzd Twój przedstawi Radzie Pastwa wnioski, odno-

szce si do potrzeb kraju przez Sejm wypowiedzianych.

Sowo Monarsze jest nam rkojmi, e wola Twoja zostanie

bez zwoki wykonan, a coraz szersze i silniejsze wzy,
które w^edug najaskawszych sów Twoich cz Koron

z krajem, daj nam otuch, e wypowiedziane przez Sejm

potrzeby kraju, cakowicie bd zaspokojone.

Wobec dzisiejszych wypadków, przejci obowizkiem po-

dania rki do niezwocznego zabezpieczenia najwyszych in-

teresów Monarchii, i ufni, e potrzeby kraju, równie jak nie-

przedawnione prawa nasze w osobie Waszej Cesarskiej i Kró-
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lewskiej Apostolskiej Moci potnego znajd obroc, przy-

stpujemy do wyboru Delegacyi do Rady Pastwa i skadajc

u stóp Tronu Twojego wyrazy naszej gbokiej czci, prosimy

Boga, aby Ciebie Najmiociwszy Panie! strzedz i ochrania

raczy.

57.

Projekt ustawy o zasadniczych postanowieniach co si tyczy

królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wieikiem Ksistwem Krakowskiem

wniesiony przed rzd d.25 Kwietnia 1871 w izbie deputowanych

Rady pastwa ^).

§ 1. lvrólestwo Galicyi i Lodomeryi z Wieikiem Ksi-

stwem Krakowskiem ma wysya do izby deputowanych Rady

pastwa ilo czonków oznaczon przez ustaw zasadnicz

o reprezentacyi pastwa.

Gdyby ilo 203 czonków oznaczona w^ § 6 tej ustawy

zasadniczej dla izby deputowanych w drodze konstytucyjnej

miaa by powikszon, to ilo czonków, która z GaUcyi ma
by wysan, bdzie take w tym samym stosunku zwikszon
przez ustaw pastwow.

Wyboru czonków, którzy z Galicyi do izby deputowa-

nych maj by wysyani, dokonywa ma Sejm krajowy tego

królestwa ze swego grona, na cay czas, na który rozciga

si mandat poselski sejmowy, z wyjtkiem przypadku wcze-

niejszego rozwizania izby deputowanych. Blisze przepisy

o tem wydane bd w drodze ustawodawstwa krajowego.

Dopóki zmiana w tej drodze nie nastpi, pozostaj

w mocy przepisy obecnie obowizujce.

§ 2. Zastrzeenie § 6 ustawy z 21 Grudnia 1867 ty-

czce si zarzdzenia bezporednich wyborów, jako te ustawa

z 29 Czerwca 1868 tyczca si przeprowadzenia tych wy-

') Przekad z »Beilage LXL zu den Stenographischen Protokollen

des Abgeordnetenhauses« z r. 1871.
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borów *), pozostaj dla królestwa Galicyi i na przyszo
w mocy.

Przy przeprowadzeniu bezporednich wyborów naley

si trzyma grup wyborczych oznaczonych w obecnym do-

datku do Statutu krajowego nawet i wtedy, gdyby w drodze

ustawodawstwa krajowego dla zwykych wyborów zmienione

lub zniesione zostay.

Zmiany w postanowieniach o przeprowadzeniu bezpo-

rednich wyborów zastrzeone s ustawodawstwem pastwa.

§ 3. Nastpujce wedug § 11 ustawy z 21 Grudnia 1867

do zakresu dziaania Rady pastwa nalece sprawy, o ile

królestwa Gahcyi dotycz, wycza si z zakresu dziaania

Rady pastwa, a na przyszo tak te, jako te wszystkie inne

w § 11 wymienionej ustawy nie wyUczone sprawy w myl
§ 12 tej ustawy zaatwiane bd konstytucyjnie w Sejmie i ze

Sejmem tego królestwa:

a) ustawodawstwo o urzdzeniu izb handlowych i prze-

mysowych;

1)) w granicach ustawodawstwa pastwowego o spra-

wach handlowych i naleytociach skarbowych ustawodawstwo

o stowarzyszeniach kredytowych i ubezpiecze, o bankach

z wyjtkiem banków emitujcych znaki pienine, i o kasach

oszczdnoci;

c) ustanawianie zasad szkolnictwa, co si tyczy szkoy

ludowej i gimnazyów, dalej ustawodawstwo o uniwersytetach

w granicach dotacyi przyzwolonej na to przez Rad pastwa;

d) ustawodawstwo policyjno-karne, o ile si odnosi do

przekrocze nakazów i zakazów wydanych przez ustawy kra-

jowe celem ich wykonania;

e) ustawodawstwo o wykonaniu i kosztach szupanictwa,

bez ujmy dla ustawodawstwa, które wedug § 11 lit n) wy-

•) T. z. wyborów z koniecznoci, jeeli Sejm odmówi wysania

delegacyi.
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mienionej ustawy zasadnicze] naley do zakresu dziaania

Rady pastwa;

f) w zakresie ustawodawstwa o prawie cywilnem usta-

wodawstwo o opiekach i kuratelach i o postpowaniu w spra-

wach opat i kuratel; nastpnie wszystkie ustawy potrzebne

do zakadania ksig pubhcznych majcych si urzdzi na

podstawie ustawy pastwowej;

g) ustawodawstwo o zaprowadzeniu sdziów pokoju

i sdów dla spraw drobiazgowych w kraju i o ich zakresie

dziaania, dalej o postpowaniu przed nimi;

hj ustawodawstwo o zasadach organizacyi wadz admi-

nistracyjnych politycznych pierwszej i drugiej instancyi istnie-

jcych w kraju, w granicach rodków pieninych zezwolo-

nych na to przez Rad pastwa w równym stosunku jak

w innych krajach.

Zastrzega si jednak ustawodawstw^u pastwa na przy-

padek, gdyby wyej wymieniona organizacya nie czynia do-

statecznie zado potrzebom pastwa, prawo ustanawiania

w tym celu wasnych organów za odpowiedniem zmniejsze-

niem rodków pieninych zezwolonych na pokrycie kosztów

admistracyi pohtycznej w kraju.

§ 4. Królestwo Galicyi zastpione jest przez ministra

w Radzie Korony.

§ 5. Dla królestwa Gahcyi bdzie ustanowiony osobny

senat w najwyszym trybunale i sdzie apelacyjnym we
Wiedniu.

§ 6. Zmiany tej ustawy mog nastpi tylko za zgod
Sejmu krajowego galicyjskiego w drodze ustawodawstwa pa-
stwa. Do zmian przewidzianych w ustpie kocowym § 2 tej

ustawy nie jest potrzebn zgoda Sejmu krajowego. Odnone
uchway obu izb Rady pastwa mog by powzite tylko sto-

sunkiem gosów oznaczonym w drugim ustpie § 15 ustawy

z 21 Grudnia 1867.
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§ 7. Wykonanie tej ustawy poruczam Memu caemu
ministerstwu królestw i krajów reprezentowanych w Radzie

pastwa.

58.

Pismo odrczne Cesarza do ministra Jireka z dnia

2 Maja 1871 ').

yczeniem jest Mojem, aeby zaoon bya Akademia

Umiejtnoci w Krakowie. W tym celu zechcesz Pan zawiza
rokowania z tamecznem Towarzystwem naukowem, którego

skuteczn dziaalno uznaj, wzgldem przeobraenia go na

tak Akademi, i przedstawi Mi do orzeczenia odpowiednie

wnioski.

59.

Rozporzdzenie ministra wyzna i owiecenia z II Lipca 1871

I. 523 do kierownika Namiestnictwa we Lwowie i senatu

akademickiego uniwersytetu we Lwowie ^).

Jego c. i k. apostolska Mo najwyszem postanowie-

niem z 4 Lipca 1871 raczy najaskawiej zarzdzi, e ogra-

niczenia, które dotychczas stay na przeszkodzie odbywaniu

polskich i ruskich wykadów na wydziale prawa i admini-

stracyi i filozoficznym uniwersytetu we Lwowie, maj w zu-

penoci odpa i e na katedry tych fakultetów w przyszoci

tylko tacy kandydaci mog by powoani, którzy wadaj zu-

penie jednym z dwóch jzyków krajowych.

») Z »Rocznika Zarzdu Akademii umiejtnoci w Krakowie«.

Rok 1873.

2) Przekad z ksiki: »Oesterreichische Universitatsgesetze«, str. 17.



172

Zamiar najwyszy Jego c. i k. Moci skierowany jest ku

temu, aeby nauce umiejtnoci na uniwersytecie lwowskim

w obu tame rodzimych jzykach krajowych otwaro si wolne

pole. W myl tego dozwolonem jest obecnie wszystkim tym

docentom , którzy jednym z jzyków krajowych wadaj,
a wobec istniejcych dotychczas ogranicze przy swoich wy-

kadach musieli posugiwa si jzykiem niemieckim, wykady
swoje poczynajc od najbliszego pórocza zimowego odbywa
w jzyku polskim lub ruskim.

Habilitacyi docentów prywatnych, którzy wykady swoje

zamierzaj mie w jednym z obu jzyków krajowych, nie po-

winno si na przyszo czyni adnych przeszkód.

Najmniej za mona od nich, jak si to w ostatnim

czasie zdarzao, da, aby rozprawy habihtacyjne, które maj
wnosi, pisali w innym jzyku, albo swoje wykady próbne

i colloaia odbywali w innym jzyku, jak w jzyku swoim

przyszym wykadowym.
Gdzieby siy obecne kolegiów profesorskich nie wystar-

czay do ocenienia prac naukowych przy aktach habilitacyi,

albo przy przedkadaniu wniosków o obsadzenie katedr, ze-

zwalam, aby si w kadym danym przypadku rad znawców

posugiway.

Wzywam senat akademicki, aby o to si stara, aby

przy ukadaniu programu wykadów na pórocze zimowe

1871/72 liczono si z powysz zasad, z drugiej za strony,

aby wnioski o obsadzenie katedr z zachowaniem dokadnem
odnonej wskazówki bezwocznie tu przedoone zostay.

Dalszem nastpstwem tego najwyej zatwierdzonego po-

stanowienia jest, e od tego czasu podania w polskim lub

ruskim jzyku naley bez przeszkody przyjmowa, a wa-
dze akademickie maj zarzdzi co naley, aby zaatwienie

tych podali w tym samym jzyku krajowym wydawane
by mogo.
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60.

Rozporzdzenie ministerstwa wyzna i owiaty z 14 Wrzenia
1871 I. iO.666 do namiestnika Gaiicyi ').

Jego c. i k. apostolska Mo najwyszem postanowie-

niem z 26 Sierpnia b. r. raczy najmiociwiej zezwoli na

zaprowadzenie jzyka polskiego jako wykadowego w aka-

demii technicznej we Lwowie i upowani mnie do poczy-

nienia w tym celu potrzebnych zarzdze.

O tem mam zaszczyt zawiadomi Wasz Ekscelency,

a zarazem przeprowadzajc powysze najwysze postano-

wienie zatwierdzi wniosek Waszej Ekscelencyi, aby na razie

z pocztkiem najbliszego roku szkolnego 1871/72 matema-

tyka, fizyka i geometrya wykrelna wykadane byy w j-
zyku polskim.

61.

Adres do Korony uchwalony przez sejm galicyjski

na posiedzeniu z d. 2 Padziernika 1871 ^).

Najjaniejszy Panie, Najmiociwszy Cesarzu i Królu!

W chwili dla spraw wewntrznych Monarchii i dla kraju

naszego tak wanej, sejm Królestwa Gaiicyi i Lodomeryi z Wiel-

kiem Ksistwem Krakowskiem sdzi, e dopeni tylko swego

obowizku, jeeU pospieszy zoy u stóp Tronu Waszej ce-

sarskiej i królewskiej Apostolskiej Moci wyraz swych wier-

nych uczu i rzetelnych przekona.

Przedewszystkiem pozwól. Najjaniejszy Panie, abymy

') Przekad z Nr. 53 »Verordnungsblatt des Ministeriums fiir Cultus

und Unterricht«. Wien 1871.

*) Ze Sprawozda stenogr. sejmu z r. 1871, str. XII, 3.
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Ci najszczersze zanieli dziki za liczne dowody aski Twej

Monarszej i yczliwoci dla naszego kraju.

Wspaniaomylne postanowienia Waszej cesarskiej i kró-

lewskiej Apostolskiej Moci o utworzeniu Akademii umiejtnoci

w Krakowie i zaprowadzeniu jzyków krajowych w wyszych
naukowych zakadach, przejy yw radoci mieszkaców

tej ziemi.

W powoaniu jednego z ziomków naszych, zaufanie kraju

posiadajcego, do Rady korony, dla stray i opieki spraw na-

szych, radzibymy witali zapowied jednej z instytucyi, dla

samorzdu naszego niezbdnych.

Rzd Twój, Najjaniejszy Panie, w myl przyrzeczenia

zawartego w Najwyszem pimie z 15 Sierpnia 1870 r. przed-

oy Radzie pastwa wnioski dotyczce konstytucyjnego sta-

nowiska kraju naszego w pastwie. Cenimy wysoko pierwszy

ten krok do zaspokojenia da kraju, i czynem okazan go-

towo Rzdu wejcia na drog porozumienia. Cenimy mia-

nowicie uznanie, e naoone Galicyi ustawami zasadniczemi

z r. 1867 warunki politycznego bytu, nie odpowiadaj naro-

dowym naszym potrzebom i odrbnym stosunkom, ani te
wzgldom nalenym historycznej przeszoci naszej.

Wszelako sejm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wiel-

kiem Ksistwem Krakowskiem poczytuje za swój obowizek

wypowiedzie z gbi swojego sumiennego przekonania, e
pomienione wnioski rzdowe nie wystarczaj i e objty nimi

wymiar samorzdu nie mógby zaspokoi istotnych potrzeb

i uprawnionych da naszych.

Nie wtpimy te, e zakrelone pod naciskiem nieprzy-

jaznych okolicznoci ciasne tych wniosków granice, rozsze-

rzone bd do waciwej miary wobec wypowiedzianej przez

teraniejszy rzd dnoci do pogodzenia interesów poszcze-

gólnych czci pastwa z dobrem jego caoci.

Co do naszego kraju, uchwaa sejmowa z 24 wrzenia

1868 r. zawiera gówne warunki i podstaw istotn do za-
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prowadzenia skutecznego i niezbdnego nam samorzdu bez

nadwerenia caoci i si Monarchii.

Raczye, Najjaniejszy Panie, objawi Sw Najwysz
wol, aeby stosunki krajów i narodów w skad pastwa Twego

wciodzcych, urzdzone zostay w duchu zgody i wszechstron-

nego zadouczynienia susznym Twych ludów daniom,
a rzd do steru przez Ciebie powoany, urzeczywistnienie tej

wzniosej myli wzi sobie za pierwsze i za najwaniejsze

zadanie.

Sejm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksi-

stwem Krakowskiem poczytywa zawsze uznanie praw indy-

widualnoci historyczno-politycznych i onych samorzd za nie-

zbdny warunek powodzenia i potgi Monarchii. W spenieniu

zadania swego w tym kierunku, rzd Waszej cesarskiej i kró-

lewskiej Apostolskiej Moci liczy moe na szczere i zupene

poparcie nasze. Spodziewamy si za i ufamy, e przeobra-

enie takie przyczyni si do utrw^alenia swobód konstytucyj-

nych i obywatelskich, i do ubezpieczenia prawdziwej wolnoci.

Przekonani o Twojej, Najmiociwszy Panie, dla nas a-

skawoci i opiece Monarszej, oczekujemy dalszych wypadków

z dobr otuch, proszc Boga, aby Wasz cesarsk i króle-

wsk Apostolsk Mo strzedz i ochrania raczy.

62.

Reskrypt Ministra wyzna i owiecenia do Prezesa Towarzystwa

naukowego krakowskiego z 29 Stycznia 1872 r.

Uchwa krakowskiego Towarzystwa naukowego wzgl-

dem przeobraenia tego na Akademi w myli wyraonej

w najwyszem odrcznem pimie Najjaniejszego Pana z dnia

2 Maja 1871 r. Jego c. i k. Apostolska Mo najwyszem po-

stanowieniem z d. 28 Stycznia r. b. raczy najaskawiej przyj
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do wiadomoci, a zarazem uchwalonemu przez Towarzystwo

projektowi Statutu Akademii ze wskazanemi przezemnie zmia-

nami udzieli Najwysze zatwierdzenie.

O tem Najwyszem postanowieniu mam zaszczyt za-

wiadomi W-go Pana jako Prezesa c. k. Towarzystwa na-

ukowego . .

.

Stremayr m. p.

63.

Projekt ustawy przedoony Izbie deputowanych Rady pastwa

przez komisy konstytucyjn w d. 13 czerwca 1872 *).

Ustawa, któr zmienia si czciowo §§ 11, 12 i 15

ustawy zasadniczej pastwa o reprezentacyi pastwa oraz

wydaje si dodatkowe postanowienia do art. 12 ustawy zasa-

dniczej pastwa o wadzy sdziowskiej i art. 2 i 3 ustawy

zasadniczej pastwa o sprawowaniu wadzy rzdowej i wy-

konawczej.

Za zgod obu izb Rady pastwa postanawiam, co na-

stpuje:

Art. I. Nastpujce sprawy wycza si, co si tyczy

królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksistwem Krako-

wskiem z zakresu dziaania Rady pastwa i sprawy te, z ci-

giem zastosowaniem odnonych przepisów ustaw zasadniczych

pastwa, maj by zaatwiane konstytucyjnie w Sejmie i z Sej-

mem galicyjskim:

a) ustawodawstwo o urzdzeniu izl) handlowych i prze-

mysowych;

') Przekad z Nr. 19(> Beilagen zu den stenographischen Proto-

koUen des Abgeordnelenliauses der osterr. Reiclisiathes iu den Jahren

1871—1873. Wien..
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h) ustawodawstwo o zakadach kredytowych i ubezpie-

cze, o bankach z wyjtkiem banków emitujcych znaki pie-

nine, i o kasach oszczdnoci. Ustawodawstwo to moe by
jednak wykonywane tylko w granicach ustawodawstwa pa-
stwowego w sprawach handlowych w ogólnoci, a o towa-

rzystwach akcyjnych w szczególnoci, a moc jego obowizujca
ogranicza si do obszaru Galicyi;

c) w granicach ustawy zasadniczej pastwa o powszech-

nych prawach obywateli ustanawianie zasad szkolnictwa co

si tyczy szkó ludowych i gimnazyów, dalej ustawodawstwo

o uniwersytetach.

W niemieckich gminach Gahcyi bdzie jednak jzyk nie-

miecki uywa praw jzyka krajowego, a w drugiem gimna-

zyum we Lwowie i w gimnazyum realnem w Brodach zatrzy-

many bdzie jzyk niemiecki nadal jako wykadowy.

Przepisy o policzaniu spdzonych w galicyjskich szko-

ach lat szkolnych i lat studyów i o znaczeniu, jakie wiade-

ctwa otrzymane oraz stopnie akademickie uzyskane w tych za-

kadach posiada bd w innych królestwach i krajach, orzeka

ustawodawstwo pastwa. Ustawodawstwu krajowemu pozo-

stawia si wydawanie przepisów o policzaniu dla Gahcyi lat

szkoy i studyów spdzonych w zakadach innych królestw

i krajów i znaczeniu otrzymanych w takich zakadach wia-

dectw i stopni.

d) ustawodawstwo pohcyjno-karne, o ile si odnosi do

przekrocze nakazów i zakazów, wydanych przez ustawy kra-

jowe celem ich wykonania, a w granicach okrelonych przez

ustaw pastwow co si tyczy sposobu i miary kar;

e) z ustawodawstwa o szupanictwie ustawodawstwo

o wykonaniu i kosztach szupanictwa, bez ujmy dla ustawo-

dawstwa, które wedug § 11 lit. n ustawy zasadniczej pa-
stwa naley do zakresu dziaania Rady pastwa;

f) w przedmiotach ustawodawstwa o prawie cywilnem

i to w granicach ustawodawstwa pastwowego o naleyto-

12
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ciach skarbowych: aa) ustawodawstwo o opiekach i kurate-

lach i o postpowaniu w sprawach opiek i kuratel; norma

juryzdykc^^jna odnoszca si do tego zastrzeona jest jednak

ustawodawstwu pastwa; hh) ustawy potrzebne do zakadania

ksig pubUcznych, majcych si urzdzi na podstawie ogól-

nej ordynacyi o ksigach pubhcznych; cc) ustawodawstwo

o zaprowadzeniu sdziów pokoju i sdów dla spraw drobiaz-

gowych, dalej o postpowaniu przed nimi.

g) ustawodawstwo o zasadach organizacyi istniejcych

w kraju wadz administracyjnych politycznych pierwszej i dru-

giej instancyi. Nie moe by jednak naruszon zasada, e de-

cyzya we waciwych sprawach rzdowych, jako te wogóle

egzekucya suy tylko organom ustanowionym przez rzd,

a miasto Biaa ma by siedzib wadzy politycznej, przy której

ustawodawstwo krajowe nie moe zabroni uywania niemie-

ckiego jzyka urzdowego.

Zastrzega si ustawodawstwu pastwa na przypadek,

gdyby organizacya uskuteczniona w drodze ustawodawstwa

krajowego nie czynia dostatecznie zado potrzebom pastwa,

ustanawia w tym celu wasne organa.

Art. II. Co si tyczy kosztów szkolnictwa oddaje si kra-

jowi Galicyi corocznie kwota pauszalna do dyspozycyi.

Wysoko tego pauszalu oznacza si wedug miary tych

wydatków, które na podstawie ustawy skarbowej na rok 1871

pod tytuem: «Rady szkolne krajowe i okrgowe*, «Seminarya

nauczycielskie >, « Dodatek do funduszów szkolnych*, « Fundu-

sze studyów* i « Szkoy politechniczne* dla Galicyi rzeczywi-

cie zostay obrócone.

Wedug takich samych zasad wyznaczone bdzie na ko-

szta administracyi politycznej pauszale, przy którego wymiarze

te wydatki maj suy za podstaw, która na podstawie ustawy

skarbowej na rok 1871 pod tytuami: «Administracya poli-

tyczna w poszczególnych krajach* i «Nowe budowle w admi-

nistracyi politycznej* dla Gahcyi rzeczywicie zostay obrócone.
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Jeeli zrobi si uytek z zastrzeenia uczynionego w osta-

tnim ustpie art. I, to zmniejszy naley pauszale o kwot
kosztów std wynikych.

Rewizya tych pauszalów nastpuje co pi lat i w miar

tego, jak kwota przecitna odnonych wydatków dla reszty

królestw i krajów w tych piciu latach zwikszya si lub

zmniejszya, naley je o tak kwot zwikszy lub zmniej-

szy, która si tak ma do wydatku zwikszonego wzgldnie

zmniejszonego w tamtych królestwach i krajach, jak si ma
dochód roczny z bezporednich podatków w Gahcyi do ogól-

nego dochodu z bezporednich podatków w reszcie królestw

i krajów.

Art. III. Emerytury i zaopatrzenia przypadajce na fun-

dusz studyów, dalej dla akademii technicznych w Galicyi, objte

s pauszalem na szkolnictwo (art, II).

Go si tyczy emerytur i zaopatrze przypadajcych

w Galicyi na »administracy polityczn* i » wadze szkolne

nadzorcze* postanawia si co nastpuje; Pobory asygnowane

ju w chwili, kiedy ustawa ta zacznie obowizywa, bdzie

nadal ponosi pastwo. Dla pokrycia poborów, które od tej

chwiH przyrosn, odda si krajowi Galicyi corocznie kwot

pauszaln do dyspozycyi. Kwota ta wyniesie w pierwszym

roku , a w kadym nastpnym roku zwikszy si o tak

sam kwot, tak e w dziesitym roku wyniesie i kwota

ta od tego czasu pozostanie bez zmiany.

Art. IV. Czonkowie izby deputowanych wysyani do

niej z królestwa Gahcyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksistwem

Krakowskiem nie bd bra udziau w tych obradach, które

si odnosz do spraw, które co si tyczy Gahcyi z zakresu

dziaania Rady pastwa wyjte zostay.

Do powzicia uchwa w izbie deputowanych przy ta-

kich obradach wymagan jest obecno poowy reszty czonków.

Art. V. Wydatek na nauczanie i na administracy poli-

tyczn (art. II) dla krajów reprezentowanych w Radzie pa-
12*
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stwa z wyjtkiem Galicyi ustanawia Rada pastwa w oso-

bnych obradach i uchwale, w których deputowani z Galicyi

nie maj bra udziau.

Wydatek tak ustanowiony ma by wstawiony do ustawy

skarbowej w ten sposób, jak si to dzieje z wydatkiem usta-

nowionym przez delegacye na wydatki wspólne.

Art. VI. Specyalnem przestrzeganiem interesów króle-

stwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem

zajmie si nalecy do Galicyi czonek ministerstwa.

Art. VII. Dla królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem

Ksistwem Krakowskiem istnieje w Wiedniu osobny senat

najwyszego trybunau sdowego i kasacyjnego, którego sto-

sunek do innych senatów uregulowany bdzie ustaw pa-
stwow.

Art. VIII. Ustawa niniejsza wówczas dopiero zacznie

obowizywa, kiedy wcielon zostanie do Statutu krajowego

Galicyi w drodze konstytucyjnej zmiany tego Statutu.

Art. IX. Wykonanie tej ustawy poruczam Memu caemu
Ministerstwu.

64.

Adres do Korony uchwalony przez Sejm galicyjski na

posiedzeniu z d. 25 Listopada 1872 ^).

Najjaniejszy Panie! Najmiociwszy Cesarzu i Królu!

Sejm królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksi-

stwem Krakowskiem skada u stóp Tronu Waszej Cesarskiej

i Królewskiej Apostolskiej Moci wyraz uszanowania i wier-

noci, a ufny w Twoj Najmiociwszy Panie! tylekro oka-

zan dla kraju Monarsz askawo, oczekuje od Ciebie opieki

i pomocy.

») Ze Sprawozda stenogr. Sejmu z r. 1872, str. 276—280.
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Rok temu przemawiajc do Waszej c. i k. Moci wita-

limy ze szczerem zadowoleniem nadziej, e stosunki krajów

i narodów w skad pastwa wchodzcych urzdzone bd
w duchu zgody i wszechstronnego zadouczynienia susznym

tych krajów i ludów daniom, a ubolewahmy nastpnie, e
usiowania Rzdu Twego Najjaniejszy Panie w tym kierunku

nie osigny skutku.

Przed czterema laty wypowiedzia sejm w uchwalonym

dnia 24 Wrzenia 1868 wniosku, co uwaa za podstaw

i warunek rozwoju i pomylnoci kraju, i powtarza to dotd

za kadem zebraniem si, oczekujc napróno ziszczenia swych

ycze.
Sowa Twoje, Najjaniejszy Panie! wypowiedziane przy

otwarciu Rady pastwa w mowie tronowej dnia 28 Grudnia

roku zeszego, oywiy w nas nadziej, e yczenia nasze spe-

nione nareszcie zostan. Wasza Cesarska i Królewska Apo-

stolska Mo raczye bowiem wymieni t spraw pomidzy

pierwszorzdnemi potrzebami Pastwa, a warunki, jakie Naj-

janiejszy Panie! wskazae: jedno i potga Monarchii, maj
w nas zawsze gotowych i gboko przekonanych obroców.

Z tem wikszem ubolewaniem widzimy, o pomimo nie-

przerwanych stara naszych, sprawa tak wana dla kraju na-

szego, jak i dla caego Pastwa, napotyka na uprzedzenia

i trudnoci, które stan mog na przeszkodzie wspaniao-

mylnym Waszej Cesarskiej i Królewskiej Apostolskiej Moci

zamiarom i zaspokojeniu potrzeb naszych.

Tymczasem coraz wikszemi staj si szkody, jakich

kraj nasz doznaje z powodu, e ciasne granice samorzdu

jego nie dozwalaj wprowadzenia ustaw i urzdze, stosun-

kom, obyczajom i potrzebom tego kraju odpowiednich, a ciga

tymczasowo, sprzeczno w tumaczeniu ustaw niejasnych,

i spory o kompetency tamuj dziaania prawodawcze i czyn-

noci wadz administracyjnych.

Zapowiadane wnioski o bezporednich do Rady pastwa
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wyborach wywoay w kraju naszym rónorodne domysy
i obawy. Sejm nasz ma prawo wybierania posów do Rady

Pastwa, przez Ciebie Najjaniejszy Panie! statutem Icrajo-

wym porczone. Naruszy to prawo lub odj je Sejmowi

bez jego zezwolenia, byoby to zachwia wiar w prawa kon-

stytucyjne i podkopa podstawy opartego na tych prawach

porzdku.

Przekonani gboko o Twojej sprawiedliwoci i asce

Monarszej, poruczamy Tobie Najmiociwszy Panie! prawa i y-
czenia nasze i prosimy Boga, aby Wasz Cesarsk i Kró-

lewsk Apostolsk Mo strzeg i ochrania.

65.

Ustawa z d. 2 Kwietnia 1873 (Dz. u. p. Nr. 40) zmieniajca

ustaw zasadnicz o reprezentacyi pastwa z ,2\ Grudnia 1867

(Dz. u. p. Nr. 141)^).

Zgodnie z uchwa obu izb Rady pastwa widz si

spowodowanym rozporzdzi co nastpuje:

Art. I. §§ 6, 7, 15 i 18 ustawy zasadniczej o reprezen-

tancyi pastwa z d. 21 Grudnia 1867 (Dz. u. p. Nr. 141)

w osnowie swojej teraniejszej wychodz z mocy obowizu-

jcej [trac moc obowizujc] i bd opieway jak na-

stpuje:

§ 6. Do izby deputowanych wchodzi drog wyboru

353 czonków, których ilo dla poszczególnych królestw

krajów ustanowiona jest jak nastpuje:

dla królestwa czeskiego 92

» » dalmatyskiego 9

*) Przekad urzdowy z »Dziennika ustaw pastwa* z r, 1873,

W klamrach, jak przy innych przekadach urzdowych, podajemy

poprawki niezbdne przekadu.
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dla królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem

Ksistwem Krakowskiem . . 63

» arcyksistwa poniej Anizy 37

» » powyej Anizy 17

» ksistwa salzburskiego 5

» » styryjskiego 23

» » karyntyjskiego 9

» » kraiskiego 10

» » bukowiskiego ....... 9

» margrabstwa morawskiego ...... 36

» ksistwa górno- i dolno-lskiego ... 10

» uksiconego hrabstwa tyrolskiego . . 18

» krainy Yorarlberg 3

» margrabstwa istryjskiego 4

» uksiconego hrabstwa Gorycyi i Gradyski 4

» miasta Tryestu z okrgiem 4

§ 7. A. Ilo czonków, dla kadego kraju ustanowiona,

rozkada si na kurye w statutach krajowych wymienione:

aj wielkich (tabularnych, lennych) posiadoci ziemskich,

najwyej opodatkowanych w Dalmacyi, wielkich posiadoci

szlacheckich i osób w § 3 I statutu krajowego dla Tyrolu

oznaczonych;

b) miast (miast — miasteczek — miejsc[owoci] prze-

mysowych — miejsc);

c) izb handlowo-przemysowych i

dj gmin wiejskich,

i ma by wybranych:

w królestwie Galicyi z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem

20 czonków z kuryi a,

13 > » &,

3 » » c,

21 » ^ d.
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B. Rozkad na poszczególne okrgi wyborcze i koa
wyborcze czonków izby deputowanych, w kadej kuryi w^''-

bra si majcych, okreli porzdek wybierania [ordynacya

wyborcza] do Rady pastwa.

C. W kuryi gmin wiejskich wybieraj deputowanych

wybierajcy [Wahlmanner] wybrani przez uprawnionych do

wyboru; w innych za kuryach uprawnieni do wyboru wy-

bieraj ich bezporednio.

Tak wybierajcych jak i deputowanych wybiera si bez-

wzgldn wikszoci gosów.

Jeeli tej wikszoci nie bdzie w jednym wyborze

[cilejszym]; albo, gdy si ma wybra wicej deputowanych,

ani w dalszym cilejszym wyborze; natenczas, w razie ró-

wnoci gosów, rozstrzyga stanowczo [ostatecznie] los.

B. Prawo wybierania ma kady obyw^atel austryacki,

który ukoczy 24 rok ycia, jest wasnowolny i czyni zado
wszelkim innym warunkom, przepisanym porzdkiem wybie-

rania do Rady pastwa.

E. Obieralnymi w kadym z krajów, w § 6 wymienionych,

s wszyscy mczyni prawo obywatelstwa austryackiego naj-

miej od lat trzech majcy, którzy 30 rok ycia skoczyli

i na zasadzie ustpu B maj w jednym z tych krajów prawo

wybierania lub wybieralnoci do Sejmu krajowego.

§ 15. Aeby uchwaa Rady pastwa bya wana, po-

winno by obecnych w Izbie deputowanych stu, w Izbie pa-

nów czterdziestu czonków i w obu jest potrzebna bezwzgldna

wikszo gosów obecnych.

Zmiany w tej ustawie zasadniczej, jako te w ustawach

zasadniczych pastwa o ogóhiych prawach obywateh pastwa
dla królestw i krajów w Radzie pastwa reprezentowanych,

o ustanowieniu trybunau pastwa, o wadzy sdziowskiej,

jako te o sprawowaniu wadzy- rzdowej i wykonawczej,

mog by wanie uchwalane tylko wikszoci najmniej dwóch
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trzecich czci gosów obecnych, a w Izbie deputowanych

tylko w obecnoci najmniej poowy czonliów.

§ 18. Czonków Izby deputowanych wybiera si na

lat sze.

Po upywie tego okresu wyborczego, jako te jeeli Izba

jest rozwizana, odbywaj si powszechne nowe wybory.

Byh deputowani mog by wybrani ponownie.

Jeeli w cigu okresu wyborczego czonek utraci prawo

obieralnoci, umrze, zoy mandat, lub z jakiejkolwiek innej

przyczyny przestanie by czonkiem Rady pastwa, odbd
si wybory uzupeniajce.

Art. II. Ustawa niniejsza wchodzi w moc obowizujc

jednoczenie z porzdkiem wybierania do Rady pastwa.

Od tego te czasu delegatów i zastpców do delegacyi

Rady pastwa, a to w iloci podug § 8 ustpu 2 i 3 i § 9

ustawy z d. 21 Grudnia 1867 (Dz. u. p. Nr, 146) na kady

przypadajcej, bd wybierali czonkowie Izby deputowanych,

w odnonym kraju wybrani.

Franciszek Józef m. p.

Auersperg m. p. Lasser m. p. Bahans m. p.

Stremayr m. p. Glaser m. p. TJnger m. p.

(Jhlumecky m. p. Fretis m. p. Sorst m. p.

66.

Wniosek ks. Jerzego Czartoryskiego postawiony na posiedzeniu

sejmu z 5 Grudnia 1873, upad na posiedzeniu z d. 17 Grudnia

przy pierwszem czytaniu *).

Zwaywszy, e przedewszystldem jest obowizkiem Sejmu

przestrzega praw krajowych.

1) Ze Sprawozda stenogr. Sejmu z r. 1873, str. 142 i allegat XL.
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Zwaywszy, e § 16 Statutu krajowego wybór posów
do Rady pastwa jest Sejmowi porczonym,

Zwaywszy, e ten § 16 Statutu krajowego dotd nie

zosta prawnie zniesiony,

Zwaywszy, e pomimo to i bez wspóudziau Sejmu,

wybory bezporednie do Rady pastwa faktycznie zostay za-

prowadzone.

Zwaywszy tylekro przez Sejm wypowiedziane zasady,

tyczce si spraw tak ogólno-pastwowych, jako te i kra-

jowyci.

Zwaywszy, e takie jak teraz prowadzenie tyci spraw,

nie moe jak tylko na niekorzy Monarchii i poszczególnyci

krajów wypa,
Zwaywszy nareszcie, ej na mocy § 19 Statutu krajo-

wego. Sejm krajowy powoanym jest do obradowania i czy-

nienia wniosków w przedmiocie obwieszczonych powszecmie

ustaw i urzdze pod wzgldem ich szczególnego oddziay-

wania na dobro kraju,

Wysoki Sejm raczy uchwali:

Sejm królestw Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem

Ksistwem Krakowskiem

zastrzega si

przeciw sposobowi, w jaki wybory bezporednie do Rady pa-
stwa w naszym kraju zaprowadzone zostay.



1859— 1873.





<Wiadomoci polskie*, tygodnik wycliodzcy w Paryu 1857—
w latach 1857 do 1861 pod redakcy Klaczki, Kalinki i Wrotno- 1861.
wskiego. Zebrane razem wyszy w Paryu r. 1865, jako «Rocz-

niki polskie*.

Pisa St. Tarnowski o «Wiadomociach polskich*,

e « przez cztery lata byy stranic interesów polskich

i wewntrznego ycia Polski ». Artykuy, tyczce si

Galicyi, s najmniej liczne. Pierwsze dwa lata, illu-

strowane zaledwie kilkoma listami, daj obraz zupe-

nej stagnacyi w kraju. Dwa nastpne lata s ywiej

omawiane. «Wiadomoci* s wiernym sprzymierze-

cem hr. Gouchowskiego. Dyplom padziernikowy wi-

taj z radoci. Patent lutowy uwaaj za szkodliwy

dla Austryi i dla Galicyi. Wogóle stanowisko «Wia-

domoci* wobec Austryi jest ogldne i odbija od sdu
ich o Rosyi i Prusach. Ostatnim faktem, tyczcym si

Galicyi, o którym mówi «Wiadomoci*, jest memo-
rya z 4 Stycznia r. 1861. Nazywaj go «aktem po-

wanym, jakiemu podobnego oddawna nie wydaa
Polska w niewoli ».

Dietl Józef. Nie bójmy si wocian. Gos obywatela z pod 1861.
Tuchowa. Kraków, str. 15.

Popularne przedstawienie znaczenia dyplomu pa-
dziernikowego. Autor odpiera szerzon przez agitacy

wiadomo, jakoby deputacya wiedeska, wysana
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z Krakowa, daa przywrócenia paszczyzny. Daje

wreszcie rady, kogo wocianie wybra powinni do

sejmu. « Wybierajcie midzy sob, ale take i innyci

szczerych ludu przyjació z poród obywateli ziem-

skich, ksiy i dzierawców, ale nie urzdników >.

Dietl Józef. D\T)lom cesarski i sejm galicyjski. Przemówie-

nie Michaa Wiarosawa do ludu. Kraków, str. 32.

Rok 1846 ju si nie powtórzy. Zgodno jest

konieczn, bo jedna warstwa moe przewodniczy na-

rodowi, ale nie stanowi narodu. Aby zespolenie przy-

spieszy, trzeba przebudzenia i owiecenia ludu o sto-

sunkach politycznych i o zmianach na jego korzy
zaprowadzonych. Doradza zakadanie szkó i «ustaw
gminn, opart na zgodnym z jednoci pastwa sa-

morzdzie*, jako najlepsz szko dla ludu. Koczy
swój gos woaniem: « Sejmu krajowego z upragnie-

niem wyczekujemy, a na sejmie chop zasiada musi,

czy czyta i pisa umie, czy nie».

^Wiadomoci o sejmie galicyjsl<im, dla ludu napisane przez

posa sejmowego*. Kraków, nakadem posów sejmowych, str. 27.

Popularnie napisana broszura, przedstawiajca

dzie po dniu przebieg sesyi sejmowej od 15 do 26

Kwietnia r. 1861. Autor chwali sejm za okazan jed-

nomylno przy uchwalaniu adresu i za poru.szenie

spraw: ukoczenie sporów, z dawnych stosunków pod-

daczych pochodzcych, zapomoc sdów polubownych,

ustanowienie sprawiedliwego katastru, wypracowanie

ustawa gminnej, zaprowadzenie ustnego postpowania

w sdownictwie i zaprowadzenie jzyka ojczystego

w szkole. Barwnie opisuje autor scen, gdy po ukon-

stytuowaniu si sejmu Adam hr. Potocki przemawia

przeciwko tym, którzy jtrz lud szerzeniem pogosek,

e paszczyzna zostanie przywrócona.
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Florkiewicz Juliusz. Projekt organizacyi gminnej do potrzeb

Galicyi z W. Ks. Krakowskiem zastosowanej. Kraków, str. 15.

Autor pragnie nada krajowi organizacy admi-

nistracyjn, polegajc na wadzy centralnej w prowin-

cyi, obwodach, gminie zbiorowej i gminie miejscowej.

Gmina miejscowa, któr stanowi wie, dzieli si na

gmin dworsk i wociask (czyli gromad), z wy-

bieranym sotysem i wójtem na czele. Gmina zbiorowa

skada si ma z kilkunastu miejscowych, z parafi

jako podstaw, z rad gminn, zoon z wacicieli

posiadoci dworskich, proboszczów i delegatów gmin

wociaskich, jako organem administracyjnym. Rada

gminna wybiera wydzia dla zaatwiania spraw bie-

cych i nominuje patnego urzdnika. Przeoonym
gminy zbiorowej moe by tylko dziedzic posiadoci

dworskiej. Autor peen troski o przyszo i rozwój

ludnoci wiejskiej, nie sdzi, aby bez naraenia inte-

resów narodowych mona tworzy dla niej instytucye

na wzór zagranicznych, krajowe za warunki nie po-

zwalaj przyj w chwih, gdy projekt swój pisa, idei

zupenego politycznego równouprawnienia.

Zygmunt Sawczyski. Szereg artykuów w «Czasie» (z ostat- 1862.
niego kwartau) o jzyku wykadowym w szkoacli.

Autor przedstawia « rodki i machinacye», przed-

sibrane celem usuwania jzyka polskiego z wykadów
szkó, ju po reformie dokonanej po r. 1848. Przy-

czyn tego postpowania wadzy widzi autor w poH-

tyce germanizacyjnej i we wpywie partyi wito-
jurskiej.

Popiel Pawe. Kilka sów z powodu odezwy ksicia Adama 1864.

Sapieiy. («Pisma polityczne*, t. I).

W r. 1863 ksi Adam Sapieha zawezwa za-

brane prowincye do przyczenia si do powstania.

Z powodu tej odezwy Pawe Popiel daje krótki opis
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powstania i zachowania si rzdów europejskich wzgl-

dem niego, a docza do nich pogldy, które niebawem

stay si wasnoci stronnictwa pohtycznego. W wy-

jtkach najwaniejszych podajemy dalej ten pierwszy

gos, woajcy: «Dosy dowiadcze na ciele wasnej

ojczyzny!*

«PoIska w chwili pogromu^. Lipsk. 1865.

Krytyczny gos w sprawie wypadków r. 1863.

Pogld autora charakteryzuj kocowe sowa: «Zammy
t rewolucy fantazyi przeciw rozsdkowi, szau prze-

ciw rozwadze, a z zapaleców modych wzronijmy na

hartownych mów*. Broszura napisan bya jeszcze

w Marcu r. 1864.

1865. Pawe Popiel. List do ksicia Jerzego Lubomirskiego. («Pi-

sma polityczne » t. I).

Józef Szujski. Artyku z powodu powyszego listu, umie-

szczony w m*. 84 «Hasa* z d. 9 Listopada r. 1865 (w zbioro-

wem wydaniu, serya III, t. I).

Pawe Popiel. Kilka sów z powodu powyszej korespon-

denci J. Szujskiego. Kraków 1866 d. 10 Lutego. («Pisma poli-

tyczne* t. I).

List do ksicia Jerzego Lubomirskiego napisany

zosta przez Pawa Popiela w padzierniku 1865 r.

Opinia widziaa program hr. Belcrediego w deniu
oparcia si na sejmach krajowych. Ten zwrotny punkt

daje Pawowi Popielowi sposobno do zrobienia ra-

chunku ze si spoeczestwa i do wskazania mu dróg,

któremi kraj, nie bez cierania si pogldów, rzeczy-

wicie poszed. Zasadniczy artyku Popiela wywoa
polemik ze strony Józefa Szujskiego, wówczas inne

zajmujcego stanowisko. Popiel odpowiedzia mu, po-

gbiajc stanowisko, zajte w hcie do ks. Jerzego

Lubomirskiego. Obydwa artykuy Popiela podajemy

dalej. Polemik Szujskiego rozpozna mona z repliki
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Popiela. Odpowiedzia na ni jeszcze Szujski, ale listem

prywatnym, który ogoszony zosta dopiero w zbioro-

wem wydaniu jego dzie w III seryi t. I str. 245.

Reformes Autrichiennes — Cuestions electorales en 1866. 1866.

Pary w styczniu 1866, w polskiem tómaczeniu w « Czasie

»

z 7, 8 i 9 Lutego 1866.

Broszura, napisana wedle przypuszcze « Czasu

»

przez Polaka, wywoaa yw dyskusy. Drugi tom

«Przegl. pol.» (z r. 1866) przynosi o niej lub z okazyi

jej napisania trzy artykuy: Stanisawa Tarnowskiego,

Leona Rzewuskiego i Ludwika Wodzickiego. Zasad
wyborcz, przyjt przez autora broszury, jest przy-

znanie prawa wybierania do reprezentacyi prawoda-

wczych nie obywatelom, ale radom gminnym. W po-

lemice zwalcza ten projekt St. Tarnowski, broni go

Leon Rzewuski, za prób wreszcie niebezpieczn uzna

Ludwik Wodzicki, który jednak nie ograniczy si do

krytyki, ale przedstawi swój pomys reformy wybor-

czej, polegajcy na zniesieniu grup interesów, a zast-

pieniu ich grupami wyej lub niej opodatkowanych.

Józef Szujski. Z wycieczki do Lwowa. Pi listów. Druko-

wane najpierw w « Czasie », wyszy póniej w osobnej odbitce,

w Krakowie r. 1866. W zbiorowem wydaniu w seryi III t. I.

Listy te napisane zostay przez Szujskiego po

powrocie ze Lwowa w d. 9 lutego 1866. Zawieraj

one pogld autora na najwaniejsze kwestye, rozbie-

rane na sejmie r. 1865 i 1866, a mianowicie na kwe-

stye rusk, gmin, jzyk wykadowy, wniosek wzgl-

dem ydów i parcelowanie gruntów.

Ksi Wad. Sanguszi(0. O gminie zbiorowej. Lwów, 1866.

Broszura jest odzwierciedleniem ówczesnych opty-

mistycznych pogldów, e gmina, bez wzmocnienia

przez zreformowanie jej na gmin zbiorow, bdzie

w stanie speni swoje zadanie. Autor wystpuje te
13
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przeciwko projektowi mniejszoci, domagajcemu si

gminy zbiorowej. Broszurka odbija take ówczesne po-

gla.dy na reprezentacye powiatowe, które wedle autora

-miay przynie w Galicyi wiksze i lepsze owoce

od dyplomu padziernikowego i od lutowej konsty-

tucyi».

Floryan Ziemiakowski. Nasze zadanie w obecnem poo-

eniu. «Przegl. pol. > Lipiec 1866.

Pierwszy zeszyt «Przegl. pol.» zawiera na wst-

pie artyku Floryana Ziemiakowskiego, przedstawia-

jcy zagadnienia, które wówczas zajmoway przede-

wszystkiem opini publiczn. Wiksza cz wywodów
powicona jest wykazaniu wad pastwa policyjnego

i centralistycznego, a korzyci samorzdzenia si i fe-

deracyi. Na tych podstawach oparty, autor uwaa za

konieczne przyznanie kadej z trzech grup, z których

si Austrya skada (to jest krajom niemiecko-so-

wiaskim, nalecym do Rzeszy niemieckiej, krajom

korony w. Szczepana i krajom polskim), osobnego

rzdu parlamentarnego i autonomii. Formy urzdze
tak tych grup, jak i rzdu centralnego dla zaatwiania

spraw wspólnych, nie rozstrzyga.

Artyku, pisany po adresie z 23 hstopada 1865,

a przed adresem z 10 grudnia 1866, stwierdza, e
mimo trwania dotychczasowego systemu centralistycz-

nego, kraj «z ca ufnoci garnie si ku koronie

i skada niewymuszone dowody szczerej lojalnoci

Monarsze, odkd owiadczy w r. 1865 ch wstpie-

nia na inn drog ». « Nieszczcia nauczyy nas —
mówi Ziemiakowski — cierpliwoci i najtrudniejszej

ze wszystkich mdroci potrzebnych dla ludów dobi-

jajcych si wolnoci: umie znosi to, co si nie po-

doba, aby zachowa dobro, które si posiada, i osi-

gn to, czego si pragnie*.



- 195 —

Stanisaw Tarnowski. O sesyi sejmowej z r. 1865 — 66.

«Przegld polski* z Lipca 1866.

Sejm, zwoany na 23 Listopada 1865, a trwa-

jcy do d. 28 Kwietnia 1866, powinien by, zdaniem

autora, skorzysta ze sposobnoci, aby « zasypa prze-

pa, dzielc lud wiejski od warstw owieconych,

z drugiej strony rozbroi Rusinów i skargom ich od-

j wszelki pozór susznoci*. Pierwszego zadania nie

speni, wniosek bowiem stronnictwa krakowskiego,

stworzenia gminy zbiorowej, upad wobec koahcyi Ru-

sinów, posów wociaskich i zwolenników rozdziau

gminy od dworu, których rzecznikami byli Ludwik

Skrzyski i hr. Gouchowski. Przesza jednak ustawa

o radach powiatowych gosami caego sejmu, prze-

ciwko gosom chopskim i ruskim. Sprawa ruska wy-

stpia kilkakrotnie. Osi, wkoo której obracaa si,

by wniosek ksidza Pietruszewicza o jzyku urzdo-

wym w sejmie, zakoczony kompromisem, który autor

pochwala. Charakterystyk Rusinów ówczesnego sejmu

by midzy innemi wniosek ks. Pawlikowa o podzia

Gahcyi na dwa osobne kraje, zwalczany stanowczo

przez stronnictwo krakowskie. Spltaa si ze spraw

rusk kwestya naprawy szkó i dlatego nie przysza

pod obrady sejmu. Autor broni wniosków komisyi,

domagajcych si ustawodawstwa krajowego w szkol-

nictwie; krajowej wadzy edukacyjnej; zaprowadzenia

jzyków krajowych jako wykadowych we wszystkich

szkoach, wreszcie postanowienia, e w szkoach red-

nich nauka drugiego jzyka krajowego jest przedmio-

tem obowizkowym. Wnioski spotkay si z siln opo-

zycy t. zw. klubu, utworzonego dla obrony polskoci

przeciw <cnajazdom Rusinów i Mazurów ». Wreszcie

omawia autor i przypisuje wielk polityczn donio-

so wnioskowi hr. Henryka Wodzickiego o nadanie
13*
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Galicyi osobnego kanclerza, zwalczanemu namitnie

przez Rusinów. Ostatni cz artykuu powica autor

charakterystyce nie stronnictw, ale opinii, panujcych

w sejmie i na przykadach wykazuje zacofanie i brak

pohtycznej oryentacyi wielkiej liczby posów. Autor

broni projektu wykupna propinacyi, krytykuje antyse-

mickie dnoci wikszoci, przemawia za pocigni-

ciem dworów do ponoszenia ciarów na szkoy itd.

Sd autora o sejmie jest wogólnoci dodatni, a nie-

spenienie nadziei, które z nim wizano, tómaczy prze-

dewszystkiem skadem sejmu, w którym pracy nie

uatwiali witojurcy i nie wyleczeni z nieufnoci po-

sowie wociascy.

Ludwik Wodzicki. Austrya w chw-ili przesilenia. <Przegld

polski» za Wrzesie 1866.

Autor kreli obraz przyczyn klski Austrii w woj-

nie pruskiej i przedstawia warunki odrodzenia. Reorga-

nizacya polityczna przyj powinna zasad federacyi.

Sejmy musz uywa w caej peni praw konstytu-

cyjnych, a bez odpowiedzialnoci administracyi krajo-

wej przed sejmem krajowym cay ustrój decentrali-

zacyjny bdzie fikcy. Koniecznym take warunkiem

odrodzenia jest reforma sdownictwa i gruntowna

zmiana skadu urzdników.

Zygmunt Sawczyski. Rzecz o szkoach naszych. «Przegl.

polski » za Grudzie 1866 i Stycze 1867.

Artyku zawiera krytyk ustroju szkó, jak one

rozwiny si po reformie, zaprowadzonej po r. 1848.

Gówne wady widzi autor w jednostajnoci szkó

i w obcym jzyku wykadowym. Std te wysnuwa

wnioski naprawy.

1867. SL Tarnowski. O adresie sejmu galicyjskiego. cPrzegld

polski* za Stycze 1867.

Historyczny akt adresu z d. 10 Grudnia r. 1867
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znajduje w tej pracy komentarz wspóczesny. Na tle

zewntrznego pooenia Austryi i nastroju umysów
w innyci krajach monarciii, kreli autor stosunki,

wród których adres przyszed do skutku w sejmie

galicyjskim. Wytyka on zasady polityce krajowej i staje

si podstaw caej dalszej politycznej pracy naszego

kraju. Powtarzamy te dalej odnone ustpy artykuu

St. Tarnowskiego, odbijajce najdokadniej pogldy

ówczesne.

Bernard Kalicki. O kwestyi ruskiej. «Przegl. pol.» za Luty

i Marzec 1867.

Pogldy pohtyczne i historyczne, wychodzce

z penouprawnienia narodu ruskiego, jako odrbnego

i samoistnego, a skierowane przeciwko stronnictwu

moskalo?ilskiemu witojurców.

Pawe Popie!. Austrya monarchia federalna (trzy artykuy,

datowane 24 Lutego 1866, 18 Stycznia 1867 i 2 Marca 1867

w «Pismach politycznych* t. I).

Pawe Popiel Considerations sur Torganisation poUtiue

de TAutriche, adressees au comte Belcredi. (Rozprawa, datowana

18 Stycznia 1867 w «Pismach politycznych* t. I).

L. Z. List z Wiednia w «Czasie» nr. 49 z r. 1867.

Józef Szujski. Uchwaa sejmowa z 2 marca i delegacya

do Wiednia. «Przegl. pol.» za Kwiecie 1867.

Floryan Ziemiakowski. List otwarty z 7 Kwietnia 1867

w odpowiedzi na powyszy artyku Szujskiego.

Józef Szujski. Dwie odpowiedzi (z tych druga jest odpo

wiedzi na list F. Ziemiakowskiego). «Przegld polski» za

Maj 1867.

Zacytowane broszury i artykuy daj obraz opinii

politycznych, cierajcych si ze sob w kraju od

ustpienia hr. Belcrediego a do uchway z dnia

2 Marca r. 1867. We wszystkich swych pismach zaj-

muje Pawe Popiel stanowisko federalistyczne i wy-

stpuje z ca stanowczoci przeciwko dualizmowi
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z Wgrami. Zapatrywanie jego na uchwa z 2 Marca

wystpuje tem silniej, e jeszcze w artykule z dnia

18 Styczna 1867 woa: «Na rad pastwa, na rad!

. . . Tam uo si formuy federacyjnego zwizku,

a waga rozmaitycti narodowoci wskae, czy z osobna,

czy grupami do zwizku przystpi», gdy tymczasem

po uciwale z dnia 2 marca zmienia zdanie i pisze:

«Mówiem: Na rad, na rad: Prawda, ale na t rad,

która bya patentem styczniowym zwoan, która miaa

równoczenie prawa wszystkich krajów reprezentowa

i stosunek organiczny pastwa oznaczy, której mia
by przedstawiony ukad z Wgrami, nie po to tylko,

aby go powzia do wiadomoci, ale aby warunki tego

ukadu rozebraa, zmodyfikowaa, doprowadzajc je

do harmonii z innymi koronnymi krajami. Reskrypt

rainisteryalny z d. 4 Lutego nowe zupenie stworzy

pooenie. Ukad z Wgrami ju dokonany. Nie idzie

zatem o wolne skojarzenie krajów koronnych, ale

o zlanie w jedn parlamentarn cao krajów z tej

strony Litawy pooonych, o uznanie potwornego dua-

lizmu nostrum ostentum portentum, który

fatalnie doprowadzi musi do separatyzmu Wgier...

W lakiem pooeniu jecha na rad pastwa bez a-
dnego zastrzeenia, jest to uzna prawomocno pa-

tentu lutowego i uzna wszystkie jego nastpstwa, na

które przez lat sze nie przestalimy narzeka ».

Takie samo stanowisko zajmuje «Gzas» i « Prze-

gld polski*, w którego amach dwukrotnie zabiera

gos Józef Szujski. Polemizuicy z pierwszym artyku-

em Szujskiego list otwarty Ziemiakowskiego chara-

kteryzuje stanowisko ówczesnej wikszoci sejmowej,

która uchwalia wysa delegacy wiedesk. Widniej

z niego zarazem najwaniejsze argumenty pro i con-

tra tej uchwale.



- 199 —

Slan. Tarnowski. Siedem projektów konstytucyi w Austryi.

«Przegl. pol.» za Marzec i Kwiecie 1867.

W przededniu zebrania si rady pastwa r. 1867

rozbiera autor siedem ustaw konstytucyjnych, czy to

obowizujcych, czy te projektowanych, a mianowi-

cie: konstytucy z d. 25 Kwietnia r. 1848, konstytu-

cy z d. 4 Marca 1849, dyplom z 20 Padziernika

1860 i patent z 26 Lutego 1861, z drugiej za strony

projekt konstytucyi pastwa, uoony na zjedzie so-

wiaskim w Pradze w r. 1848, projekt komisyi sejmu

wiedeskiego, resp. kromieryskiego, wreszcie projekt

przygotowany dla sejmu kroackiego z r. 1848. Oce-

nia je autor ze stanowiska federalistycznego.

Mieczysaw Marass. Memorya o stanowisku Galicyi pod

wzgldem liczby deputowanych w cienionej radzie pastwa.

«Przegl. pol.» za Kwiecie 1867.

Autor domaga si, aby w zwoanej patentem

z d. 2 Stycznia r. 1867 na 25 Lutego radzie pastwa

posowie polscy upominali si o powikszenie delega-

cyi polskiej, wykazujc, e patent lutowy przyzna

Galicyi o 7 gosów mniej, ni si jej to wedle przy-

jtych w nim kryteryów naleao.

Józef Szujsiti. Kilka prawd z dziejów naszych. Ku rozwa-

eniu w chwili obecnej. Kraków 1867. Wydanie zbiorowe se-

lya III t. I.

Józef Szujski. Dwie odpowiedzi (z tych pierwsza na artyku

<-Dziennika poznaskiego », polemizujcy z podan wyej bro-

szur). *Przegl. pol.» za Maj 1867. Wydanie zbiorowe, III, t. I.

Pierwsza z tych broszur uznan zostaa przez

« Przegld polski » jako program jego redakcyi. Obok

zagadnie politycznych, które nastrczaa chwila bie-

ca, podjo grono pisarzy, skupionych dookoa

« Przegldu polskiego*, prac zasadniczej rewizyi pro-

gramu ogólno-narodowego. Pynca std krytyka wad

narodu skada si z biegiem czasu na kierunek szkoy
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krakowskiej w pojmowaniu historyi i na program

stronnictwa krakowskiego w polityce kraju.

Broszur ^^ Kilka prawd » nawizuje Szujski do

swej odpowiedzi, drukowanej w « Hale », na list Po-

piela do ksicia Jerzego Lubomirskiego. Z porównania

-Kilku prawd >, pisanych, jak autor sam przyznaje,

«w innych czasach i okoHcznociach«, z odpowiedzi

na list Popiela, rozpozna mona rozwój myli i prze-

kona, przez które Szujski przeszed.

Obydwa artykuy Szujskiego zamieszczamy w ca-

oci poniej.

Ludwik Wodzicki. O zadaniu konst^i:ucyjnem w Austryi

«Przeg. pol.» za Czerwiec 1867.

Na tle stosunków ówczesnej chwiU autor roz-

wija program federalistyczny, dla polityki naszej je-

dnak wysnuwa jako wskazówk, e powinna by sta-

nowcz tylko w tem, coby przesdzi mogo nasze

stanowisko w przyszoci. Wogóle biern raczej by
powinna i pen umiarkowania. Staranie zwróci na-

ley na dziaanie pozasejmowe, na zaznajomienie si

i porozumienie z ywioami, z którymi moliwy jest

wspólny kierunek w przyszoci. « Jeeli zasuymy
sobie — koczy — na stanowisko reprezentantów fe-

deralizmu w Austryi, zyskamy si, na której zbywao

nam dotd, i damy dowód, e pomimo nieszcz
i uciemienia duch polski i myl polska y nie

przestaj*.

1868. Bernard Kalicki. Zasady rewolucyjne. «Przegl. polski* za

Stycze 1868.

Artyku B. Kalickiego jest krytyk ksiki « Krótki

rys walki zasad przez Prawdzica z Kosarzewa* (Lipsk,

1866), bdcej jednym z pospolitych objawów rewo-

lucyjnej propagandy. Krytyka wykazuje faszowanie

historyi przez propagand i pytko jej rozumowa.
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Józef Szujski. Niepoprawni. «Przegl. polski » za Luty 1868.

(Zbiorowe wyd. serya III t. I).

Artyku, wywoany jednym z epizodów emigra-

cyjnej dziaalnoci rewolucyjnej, rozbiera zasadnicze

pytania, które po klsce r. 186B czekay na rozwi-

zanie. Artyku Szujskiego sta si wskutek tego jednem

z ogniw tycli wszystkich usiowa, któremi z K^rakowa

starano si zwalczy pusty frazes, zalegajcy dziedzin

dyskusyi politycznej, i najszkodliwszy ze wszystkich

naszych obdów, identyfikujcy spraw rewolucyi

z nasz spraw narodow. Artyku powtarzamy w ca-

oci.

Ludwik Wodzicki. O radach powiatowych. «Przegl. polski*

za Marzec i Kwiecie 1868.

Na praktyce osnuty rozbiór zakresu dziaania

rad powiatowych, mieszczcy w sobie zarazem kry-

tyk tej instytucyi. Do rozprawy doczona jest «in-

strukcya dla komisyj okrgowych w powiecie rze-

szowskim », uchwalona przez wydzia powiatowy

w myl § 8 instr. dla wydziau powiatowego. Komisye

te miay by porednim organem midzy wydziaem

powiatowym a gminami. Dziaalno ich, moralna

w stosunku do ludnoci, obejmowa miaa okrg, to

jest cz powiatu.

Waleryan Kalinka. Ostatnie lata panowania Stanisawa

Augusta, t. I. Pary, 1868.

Józef Szujski. Recenzya tej ksiki w «Przegl. polskim»

za Czerwiec r. 1868.

Przedmowa do dziea KaUnki jest odpowiedzi

na pytanie, czy z przyczyn wewntrznych i zewntrz-

nych naszego pooenia godzi si odsania tajemnice

upadku naszego, mogce sta si ródem kwasów so-

cyalnych i obnaeniem win przeszoci wobec obcych

nieprzyjació. Odpowied brzmi twierdzco. Postawione
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w ten sposób zagadnienie, rozwijane teoretycznie

w szeregu artykuów i rozpraw, a stosowane w dzie-

ach iistorycznyci, które nam przyniosa ta epoka,

staje si trzecim punktem, okoo którego literatura

tej doby si skupia, tworzc podwaliny dla now^ej

szkoy historycznej tak, jak w poHtyce krajowej stwo-

rzya nowe stronnictwo, a w sprawach narodowych

wytworzya nowy program ogólno-narodowy. Szujski

wytyka ówczesnej historyozofii sub dla stronnictw

politycznych i chwilowych doktryn z jednej strony,

a polemiczno z drugiej strony. Z dzieem Kalinki

rozpoczyna si wejcie w siebie i obrachunek ze sa-

mym sob. Rzucone w ten sposób zagadnienia poru-

sza odtd maj literatur polityczn przez szereg

nastpnych lat, wiod wreszcie do skrystalizowania

pogldów krakowskiej szkoy historycznej w artykule

Szujskiego «0 faszywej historyi jako mistrzyni fa-

szywej polityki* (wyd. zbiór, serya III, t. III). Artyku

ten, jakkolwiek formalnie nie naley do epoki, której

objawy literackie spisujemy (ukaza si bowiem

w r. IST?'), przecie powtarzamy, jest on bowiem naj-

bardziej skoczonym wyrazem pogldów, które po-

cztek swój maj w tej wanie epoce.

J. T. Gbocki. Dwa wywody polityczne. Austrya, Francya

wzgldnie odrodzenia Europy. Kraków 18G8.

Austrya musi si przeobrazi pod grob upadku

federacyjno-autonomicznie. Celem przeprowadzenia tej

myh autor doradza utworzenie konstytuanty, skada-

jcej si z delegatów sejmów krajowych, i przedstawia

swój pomys konstytucyi. Druga cz nosi tytu « Kilka

sów do wadzcy Francyi przez jednego z maluczkich*.

Stanisaw Tarnowsl(i. O sesyi sejmowej z roku 1868.

•Przegld polski* za Listopad 1868.

Pamitn uchwaleniem t. zw. rezolucyi sesy sej-
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mow z r. 1868 stara si artyku St. Tarnowskiego

usprawiedliwi. Skutki uchwalenia adresu i wniosków

sejmu do Rady pastwa (zaniechanie podróy cesar-

skiej i ustpienie hr. Gouchowskiego) ju nastpiy,

szkoda wic bya ju widoczn. Ze wzgldu na za-

graniczn pras, ledzc pilnie przebieg ówczesnej

sesyi, wypadao jednak wyszuka momenty, które by-

yby w stanie odj sesyi z r. 1868 charakter opo-

zycyjny, jaki jej przypisywano. Zdajc sobie spraw

ze wszystkich konsekwencyj, które wywoa adres i re-

zolucya, zdajc sobie przedewszystkiem spraw z miary

skrpowania delegacyi polskiej przez rezolucy, uspra-

wiedliwia St. Tarnowski stanowisko sejmu dwiema

przedewszystkiem okolicznociami. Wniosek Smolki

o cofnicie uchway z 2 Marca 1867 postawi sejm

wobec koniecznoci zabrania gosu o konstytucyi

z r. 1867; pozbawi go monoci wyboru chwili wy-

powiedzenia o niej swego zdania. Z drugiej strony

wiadomo, e w razie uchwalenia wniosków ko-

misyi podró cesarza zostanie odwoana, przysza ju

w chwili, gdy wnioski komisyi byy na porzdku

dziennym, gdy przeto cofnicie byo upokorzeniem

i brakiem godnoci. Jeeh wic od samego pocztku

w rezolucyi nie upatrywano rodka, majcego zazna-

czy opozycyjne stanowisko Polaków wobec rzdu,

ale, przeciwnie, sdzono, e bdzie ona podstaw, na

której porozumienie bdzie mogo najlepiej doj do

skutku — to tembardziej po otrzymaniu wiadomoci,

e podró cesarska bdzie zaniechan, starano si tak

w rezolucyi, jak w adresie, usun ustpy, mogce

drani i sta si pozorem odwoania podróy. Z tych

intencyj wypyn wniosek Ludwika Skrzyskiego o wy-

puszczenie kilku zwrotów w adresie; z tych intencyi

wypyn take wniosek Adama Potockiego, domaga-
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jacy si nastpujcego sformuowania rezolucyi: «Kraj

otrzyma te przynajmniej warunki samorzdu, które

ju dzi zaraz s mu niezbdnie potrzebne, a prze-

dewszystkiem oprócz przedmiotów, które ju dzi za

sprawy krajowe s uwaane, cakowity samorzd we
wszystkich sprawach wychowania publicznego, wspó-

udzia sejmu w ustawodawstwie o podstawach orga-

nizacyi wadz sdowych i administracyjnych, sd naj-

wyszy i kasacyjny w kraju, zarzd krajowy odpo-

wiedzialny przed sejmem w sprawach administracyi

wewntrznej, owiaty, bezpieczestwa publicznego

i kultury krajowej, oraz ministra w radzie korony^.

Wniosek Adama Potockiego mia to take znaczenie,

e atwiej, ni wniosek komisyi, dawa si stosowa*

do okohcznoci, e nie by tak stanowczym i obo-

wizujcym na przyszo i e, gdyby by zamienio-

nym na uchwa, byby dalsze postpowanie delegacyi

uatwi. Nie wydawao si natomiast pewnem, czy

uchwalenie wniosku Potockiego wpynie na podró
cesarza do GaUcyi, ta bowiem zaniechan zostaa, jak

sobie zdawano spraw, raczej z obawy zawika dy-

plomatycznych, stanowisko za sejmu galicyjskiego

zostao tylko w tym celu wyzyskanem. Wniosek Po-

tockiego znalaz poparcie hr. Gouchowskiego; w re-

zultacie przyjto wnioski komisyi z zastosowaniem

niektórych ustpów wniosku Potockiego.

Sesya z r. 1868 bya brzemienn w skutki i wy-

tkna kierunek dla naszej delegacyi na nastpne pi
lat, dla zrozumienia jednak rozwoju, przez który

przechodzio spoeczestwo, a który w «Tece Sta-
czyka* znalaz swój wyraz, naley podnie to, co

St. Tarnowski mówi o nastroju i uwiadomieniu spo-

eczestwa w chwili uchwalania rezolucyi; « Wniosek

komisyi mia t sab .stron, e przy niejakich po-
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zorach programu, przy jego zewntrznym ksztacie,

nie by wygnaniem wiary i pows^echnem hasem Jcraju.

Dla kraju by czem nowem i obcem, nie tyle by
jego wyrazem, jak dla niego wskazówk, do czego

zmierza naley, nie wzrós sam z ziemi, ale by w ni
niejako wsadzony*. Charakterystyka ta sprawdzia si,

nastpne lata bowiem przynosz niejedn prób zm-
cenia poj i skrzywienia politycznego kierunku spo-

eczestwa. Lekarstwem miaa by, jak ju zazna-

czono, «Teka Staczyka*.

Józef Szujski. Odpowied Mateusza órawia na listy Ta- 1 869.

deusza Czapli o delegacyi galicyjskiej. (Zbiór. wyd. s. III t. 2).

Artyku Szujskiego jest odpowiedzi na broszur

Ziemiakowskiego. Daje on wierny obraz prdów i opinii,

panujcych w onie delegacyi polskiej od zwoania Rady

pastwa tak zw. cilejszej przez Beusta a do po-

cztków roku 1869. Mona z broszury Szujskiego

powzi w szczególnoci wiadomo o rónicach zda,

zachodzcych wród polskich delegatów, w sprawie

adresu r. 1867, konstytucyi grudniowej i rezolucyi

z r. 1868.

Józef Szujski. Przed podjciem sprawy uchway sejmowej.

«Przegl. pol.> Stycze r. 1869.

Szujski usprawiedliwia rezolucy r. 1868 nie-

tylko ze stanowiska prowincyonalnego, ale i polskiego.

Polska polityka sejmu gahcyjskiego jest ograniczon

do trzech punktów: do wspódziaania w najodpowie-

dniejszem urzdzeniu Austryi, jako mocarstwa dla

naszej narodowoci niezmiernie wanego; do wspó-

dziaania, aby to mocarstwo najsilniej stano; do

stara wreszcie, aby narodowo polska otrzymaa

w Austryi najlepsze warunki rozwoju. Wszystkie te

trzy wzgldy nakazyway zajcie wobec konstytucyi

grudniowej takiego stanowiska, jakie rezolucy rze-



— 206 —

czywicie zaja. Godzc si zasadniczo na ni, autor

wykazuje niektóre jej braki i prostuje mylne o niej

wybraenia (midzy innemi protestuje przeciw nazy-

waniu tych uchwa <<rezokicy», gdy one s wnio-

skami po myli § 19 statutu). Wreszcie zastanawia

si nad sposobem wniesienia rezolucyi w Radzie pa-
stwa i nad ewentualnoci postawienia jej, jako wnio-

sku poselskiego, gdyby rzd od siebie tego nie uczyni,

jak do tego jest zobowizanym.

Józef Szujski. Der Antrag des galizischen Landtages. Kra-

kau, 1869.

Wybrany przez sejm galic^^ski delegatem do

Rady pastwa, broni Szujski w tej broszurze rezo-

lucyi z r. 1868 ze stanowiska interesów kraju i mo-

narchii. Domaga si od rzdu przedoenia jej Radzie

pastwa do parlamentarnego traktowania.

Wojciech Sz — a. Sprawa polska i stosunek do niej Ga-

licy! wobec politycznego pooenia Europy. Kraków, str. 35.

Za punkt wyjcia sprawy polskiej bierze autor

spraw galic"i"jsk. Doradza w niej umiarkowanie i nie

zrywanie z rzdem. Broszura w tej czci napisana

jest w duchu mowy Gouchowskiego, wypowiedzianej

przed uchwaleniem rezolucyi r. 1868.

W Goemberskl. Stronnictwa wgierskie, wybory na sejm

z r. 1869. « Przegld polski* za Maj 1869.

Autor daje obraz ówczesnych stosunków na W-
grzech, stawiajc program solidarnoci interesów pol-

skich z wgierskimi.

Teka Staczyka. -^Przegld polski > od Maja do Grudnia

r. 1889. (Zl)iorowe wydanie dzie Szujskiego, serya III, 1. 2,

Pisma polityczne St. Komiana).

Satyra ta daa pocztek nazwie stronnictwa, kie-

runku, szkoy politycznej. Autorami jej byli Stanisaw

Tarnowski, Józef Szujski, Stanieaw Komian i Lu-
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dwik Wodzicki. Tem jej s stosunki, które wytwo-

rzyy si w kraju po rezolucyi r. 1868. W pojciach

politycznych panowa zamt, a zwikszay go i pod-

sycay obchody, demonstracye, zgromadzenia ludowe,

stowarzyszenia, protesty i programy. «Teka Sta-

czyka* daje obraz tego zamieszania, ocenia ówczesne

wypadki i krzyujce si opinie, krytykuje ówczesne

programy politycznego dziaania, bd to doradzajce

sejmowi wysanie posów do Rady pastwa, bd po-

tpiajce wysanie, bd wreszcie domagajce si wa-

runkowego wysania i t. d. Poza tem jednak aktualnem

znaczeniem <Teka Staczyka* bya jednem z ogniw

pracy ludzi, grupujcych si w Krakowie dookoa

« Przegldu polskiego », a dcych do rewizyi podstaw

programu narodowego. Wywara wpyw trway, two-

rzc t. zw. szko staczykowsk. Cechy tej szkoy

okreli póniej Komian, wydajc swoje pisma poli-

tyczne, w nastpujcy sposób: « Szkoa staczyko-

wska zastpia bawochwalstwo narodu w przeszoci

i teraniejszoci, trzewym o nim sdem; schlebianie

mu, wytykaniem wad; tchórzostwo wobec wspóloby-

wateh obywatelsk odwag; spisek jawnoci; powta-

rzajce si, bezuyteczne, zgubne zbrojne powstania

lub czcze objawy, prac narodow. Wytkna naro-

dowi polskiemu drog midzy szaem a zobojtnie-

niem. Wskazaa, jak naley by narodem, nie bdc
pastwem*.

Podajemy dalej kilka wyjtków z «Teki», daj-

cych wyobraenie o dziele.

Józef Szujski. Wydobycie zwok Kazimierza Wielkiego.

-Przegl. pol.> za Lipiec 1869. (Pisma zbiorowe serya III t. 1).

Protest publiczny, opubhkowany z powodu spo-

sobu wydobycia zwok wielkiego króla, daje Szuj-

skiemu sposobne postawienia dyagnozy niektórych
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wad spoeczestwa. Ustpy tego artykuu, podane da-

lej, pozwalaj oceni jego znaczenie.

St. Tarnowski. Sumienno dzienników i dziennikarzy.

«Przegl. polski » za Sierpie r. 1869.

Autor rozprawia si z dziennikami, które atako-

way « Przegld polski ». Artyku ten pozwala oceni,

jakie wraenie w ówczesnem spoeczestwie wywara
dziaalno ludzi, grupujcych si dookoa krakow-

skiego miesicznika. Odprawa, dana dziennikom, daje

St. Tarnowskiemu równie sposobno do wypowie-

dzenia swego zdania w kilku kwestyach, jak w spra-

wie manii demonstracyi; znajdujemy te tam zasadni-

czy pogld na r. 1863.

J. Szujski. Przed sesy sejmow. Kilka uwag. «Czas»

we Wrzeniu 1869. (Wyd. zbiór, serya III, t. II).

Pierwsza kampania o rezolucy, stoczona w Ra-

dzie pastwa, obradujcej od 17 Padziernika 1868

do 15 Maja 1869, nie bya pomyln. W kraju na-

stpi pewien zamt. Brak byo decyzyi, jak dalej

postpowa. Smolka mia powtórzy swój wniosek

z r. 1868, t. zw. za klub rezolucyonistów, zoony
z posów i nieposów, z ks. Adamem Sapieh na czele,

czyni z rezolucyi ultimatum. Artyku Szujskiego przed-

stawia zapatrywania posów, grupujcych si dookoa

« Czasu » i « Przegldu polskiego*, w sejmie za do-

okoa Adama Potockiego i Henryka Wodzickiego.

Szujski wystpuje przeciwko uczynieniu z rezo-

lucyi ultimatum, jest wic zdania, aby sejm wysa
delegacy do Rady pastwa bezwarunkowo i da jej

instrukcy, ale tylko co do ducha walki, nie co do

rodków. Walczy z prdem politycznym, który domaga
si wyjcia posów polskich z Rady pastwa, a ro-

zumie i aprobuje stanowisko opozycyjne, ale dla za-

sad, nie dla nieudanych targów. Pojmujc w ten sposób
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polityczne kwestye swego czasu, widzi Szujski szkodli-

wo t. zw. klubu rezolucyonistów. Polemizujc z jego

programem, tak streszcza swój pogld: « Rzdzcym
w kraju moe i powinien by tylko sejm, a miano-

wicie polska wiadoma jego wikszo. Sejm rezolucyi

zasad swoj ani ultimatum nie uczyni i dopóki za-

chowa polityczny takt i poczucie polskiego interesu,

nie uczyni; adne ciao polityczne nie wie sobie rk
na przyszo, bo polityka jest rzecz czasu i chwili*.

Natomiast domaga si, aby sejm zaj si prac we-

wntrzn, której w^ytyka trzy nastpujce punkty: re-

form gminn, przyjcie postanowienia, e kada
gmina ma mie szko, wreszcie, e w braku rod-

ków pomoc daje jej fundusz krajowy.

Jerzy Czartoryski. Przed sejmem 1869. Lwów, nakadem

Aleksandra Yogla. 18.

Autor poddaje ostrej krytyce dziaalno dele-

gacyi polskiej w Radzie pastwa 1868/9. Wykazuje,

e obowizkiem jej byo przyzna si do federalizmu

i wej w sojusz z innemi federalistycznemi stron-

nictwami. Sejmowi doradza: 1) wytrwa przy rezo-

lucyi i 2) przyzna si do federalizmu. Jest przeciwny

dalszym adresom, sdzi tylko, e trzeba krótkiemi

sowy wypowiedzie przekonanie, e sejm nie uwaa
Austryi, jako trwale i ostatecznie ukonstytuowan, e
to moe nastpi wycznie na drodze ugody z re-

prezentacyami krajowemi, e zasady takiej ugody co

do Galicyi s dane w rezolucyi.

Nie wyjania jednak autor, jak sobie wyobraa

pod wzgldem prawnym proces, który ma doprowa-

dzi do tej ugody.

Nastpstwem tego jest, wedle autora broszury,

wysanie delegacyi do Wiednia.

Broszura pozwala oceni argumenta, któremi si
14
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wówczas w walce politycznej posugiwano. Przema-

wiajc za federalizmem, autor zmuszony jest polemi-

zowa np. z argumentem, który odrzuca federacy,

bo byaby ona sankcyonowaniem zaboru.

Pawe Skwarczyski. Projekt zmian w ustawach gminnej,

o obszarach dworskich etc. Lwów, 1869.

Autor przedstawia projekt zmian, któreby na-

leao przeprowadzi w ustawodawstwie gminnem

i administracyjnem, aby uczyni gmin zdoln do wy-

peniania jej zada. Myl autora polega na wprowa-

dzeniu nowego ogniwa w samorzdzie t. zw. okrgów
gminnych, majcych si skada z kilku gmin, zczo-
nych dla wykonywania zada administracyjnych.

1870. J. Szujski. Trzecia sesya drugiego peryodu sejmu gahcyj-

skiego. *Przegl. pol.« Stycze 1870. (Wyd. zb. serya III t. II).

Artyku jest obrazem zamieszania, jakie sprawa

rezolucyi wywoaa w sejmie roku 1869. Stanowisko

Szujskiego i jego przyjació maluje najlepiej rónica,

jak Szujski przeprowadza midzy sesy sejmow
r. 1867, 68 i 69. Sejm z r. 1867 w adresie fcofni-

tym, ale przecie obowizujcym polsk wikszo
sejmu) owiadczy si trafnie i szczliwie za spólno-

ci interesów naszych z Austry, nieodzownem jest

bowiem objcie kwestyi austryackiej w jej caoci,

tak ze wzgldu na odegranie roli w jej rozwizaniu,

jak ze wzgldu na utrzymanie zdrowego zmysu po-

litycznego w kraju. Natomiast sejm r. 1868 nie wspo-

mnia sowem o tem, co tak wybitnie wypowiedzia

jego poprzednik, potga Austryi miaa zalee wedle

niego od uszanowania i uznania historyczno-politycznej

indywidualnoci kraju naszego. Sejm i kraj prze-

szed przeto z jednego programu w drugi, z pro-

gramu autonomiczno-federacyjnego, austryackiego, na

program odrbnoci polskiej. Szujski wykazuje nie-
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polityczno ostatniego z tych programów. Pogldy

te wiod go w konsekwencyi do stwierdzenia, e
sejm 1869 zaj to samo niepolityczne stanowisko od-

rbnoci, e jednak pod dwoma wzgldami przyniós

rezultat lepszy: «rozwiza delegacyi rce do zajcia

stanowiska opozycyjnego, bez ogldania si na for-

maln stron wprowadzenia rezolucyi do Rady pa-
stwa*, a powtóre zaprzeczy stanowczo warunkowo
wysyania delegacyi do Wiednia*.

Artyku Szujskiego kreli take formacy stron-

nictw w sejmie i zaznacza rol, jak odgrywali po-

sowie zachodnio-galicyjscy.

Julian Dunajewski. Zarys organizacyi wadz administra- lo/l,

cyjnych dla Galicyi, Kraków, (take w wydawnictwie mów J. Du-

najewskiego t. I).

Praca, w której brali udzia obok redaktora pro-

jektu i póniejszego wnioskodawcy w sejmie Juliana

Dunajewskiego, Wiktor Kopff, Dyonizy Skaryski,

Aleksander Kurc, Franciszek Paszkowski, Henryk Wo-

dzicki i Adam Potocki, stanowi epok w rozwoju na-

szych usiowa ustawodawczych w zakresie reformy

administracyi krajowej. Projekt zawiera zasady, na

których opart by winna organizacya wadz admi-

nistracyjnych w caym kraju, od gmin i obszarów

dworskich a do najwyszych wadz krajowych. Nie

wchodzc w szczegóy, praca Dunajewskiego bowiem

bywa dzisiaj coraz to czciej cytowan i coraz wicej

staje si znan, przypomnie wystarczy jej charakte-

rystyk, któr sam autor skreli w mowie sejmowej,

motywujcej odnony wniosek: «Myl przewodni na-

szego projektu jest», mówi, «aby dwie zasady, za-

sada wolnoci i zasada porzdku, naturaln konse-

kwency wypadków i nieszcz, doznanych przez

14*
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nasze spoeczestwo rozdzielone, — znalazy znowu
swoje pogodzenie i poczenie >.

J. Szujski. Sowo o zadaniach sejmowych. (Wyd. zbiór,

t. 2, serya III).

O sesyi Rady pastwa, trwajcej od 20 Lutego

do 10 Lipca 1871 r., wydaje Szujski sd dodatni.

Uznanie i szacunek windykuje dla delegacyi, która,

nie uchylajc si przed krzykami opozycyonistów quand

meme, popieraa rzd, ilekro szo o si i potg pa-
stwa na zewntrz, o budet i wojsko, o unikanie nagych

i ryzykownych przewrotów. Stanowisko nasze, mówi

Szujski, w Austryi od r. 1865 byo i pozostanie p o-

litycznem stanowiskiem. Nie konst^i:ucyjna

kwestya, ale polityczna, jest dla nas pierwsz. Wskutek

tego sprawa ostatecznego uksztatowania si Austryi

musi dla nas pozosta drugorzdn o tyle, e dla niej

nie moemy powica kadochwilowej gotowoci pa-
stwa. Nie wytacza przeto procesu delegacyi, e rezo-

lucyi dotd nie przywioza, pozostawiajc to knaj-

powej polityce. O ile jednak polityka zewntrzna jest

zadowalniajc, o tyle sprawy wewntrzne budzi

musz trosk. Im powica Szujski swoje rozpatry-

wanie, przedstawiajc najbhsze zadania sejmu w spra-

wie ruskiej, gminnej i edukac^^nej, i zajmujc co do

nich znane ju stanowisko.

Bernard Kalicki. Pogadanki o niektórych kwestyach bie-

cych. «Przegl. pol.» za Luty 1871.

Artykuy polemizujce z rozpraw, w * Przegldzie lwo-

wskim >, redagowanym przez X. Edwarda Podolskiego.

J. Szujski. Odpowied « Przegldowi lwowskiemu* w » Prze-

gldzie pol. za Marzec 1871 (wyd. zbiór, serya III t. 2).

X. Z. Golian. Moderantyzm. Kraków.

Ultramontanie i moderanci w « Kraju > krakowskim. 1871.

i. Szujski. Kilka sów z powodu broszury <Moderantyzm».

«Przegl. pol., za Maj 1871.
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Bernard Kalicki wyda w « Przegldzie polskim*

szereg odczytów, wygoszonych przy rónyci sposob-

nociach. Omawia w nich nastpujce tematy: dawny
republikanizm i dzisiejsza rewolucyjno; arystokracya

i demokracya w Polsce; katolicyzm w Polsce ze sta-

nowiska politycznego; stanowisko kobiet w polskiem

spoeczestwie wedug historyi. Rzecz o katolicyzmie

wywoaa gwatown polemik w^ « Przegldzie lwow-

skim*. Zarzucono tam «Przegl. polskiemu > katohcyzm

chodny, raczej pozorny i polityczny, ni rzetelny

i szczery. Na napa t odpowiedzia Szujski, dajc

tem znowu sposobno do dalszej polemiki, w której

midzy innymi wzi udzia X. Golian i krakowski

«Kraj». Notujemy artyku Szujskiego, aby zaznaczy

i t stron szkoy krakowskiej, wcigajcej w krg
swoich krytycznych bada caoksztat zagadnie, zaj-

mujcych umysy wspóczesnych.

Jerzy Czartoryski. Uwagi o polityce polskiej w Austryi.

Lwów, str. 61.

Broszura jest odbiciem ówczesnych pogldów,

które uznaway si same za federahstyczne, chocia,

przyjmujc odrbno Galicyi (stanowisko rezolucyi

z r. 1868), o reszt krajów si nie troszczyy.

J. Szujski. Dawna rzeczpospolita a jej pogrobowce. (Wyd.

zbiorowe, ser. III t. 2).

Wdrówka przez przeszo i teraniejszo. Wy-
snuwa z niej autor prawd, e spucizna dawnej rze-

czypospohtej, a z ni i obowizek ekspiacyi dawnych

wad i grzechów nie ciy na pewnych warstwach

spoeczestwa, ale na caym wiadomym siebie na-

rodzie, e wszyscy jestemy pogrobowcami dawnej

rzeczypospolitej, bogaci i ubodzy, wyksztaceni i mniej

wyksztaceni, zarówno obdzieleni jednym losem i ró-

wn odpowiedzialnoci. Jaka droga do odrodzenia?
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Staranie si ustawiczne, namitne o ducha krytycznego,

tak wzgldem samego siebie, jak wzgldem objawów

codziennego ycia w spoeczestwie. Wskazujc to d-
enie, jako jedynie zbawcze, wbrew tym, którzy nas

teoryami i zasadami chc zbawia, da Szujski rzeczy

najtrudniejszej, jakiej da mona, bo przetworzenia,

odrodzenia narodu, Polacy bowiem ducha krytycznego

nigdy nie mieh.

1872. Polska i Rosya w r. 1872. Przez b. czonka rady stanu

Królestwa Polskiego. Drezno, 1872.

Józef Kleczyski. Recenzya tej broszury w «Przegl. pol.»

za Maj r. 1872.

Broszura b. czonka rady stanu Królestwa Pol-

skiego doradza Polakom rozpynicie si w morzu

panslawistycznem. Kleczyski poddaje rozbiorowi «od-

raMwy* program autora broszury, praca jego jednak

wychodzi poza zakres zwykych recenzyi, jest bowiem

rozbiorem programów narodowych rónych czasów,

w szczególnoci tych kierunków, które kazay nam
szuka ratunku u obcych.

St. Tarnowski. Adam Potocki, wspomnienie pomiertne.

«Przegl. pol.» za Lipiec 1872.

Charakterystyka dziaalnoci politycznej Adama
Potockiego, daje przedewszystkiem mono ocenienia

stanowiska, które grupujcy si dookoa zmarego po-

sowie zajmowali w wypadkach historycznych Galicyi.

J. Szujski. Sejm tegoroczny (1872). (Wyd. zb. s. III t. 2).

Przed sejmem r. 1872 (5 Listop. do 7 Grudnia)

pisa Szujski: «Zgasy dawne zapay rezolucyjne i anty-

rezolucyjne, upado ywe zajmowanie si delegacy

i sejmem, przestano spodziewa si polepszeniu bytu

krajowego bd to od sejmu , bd od delegacyi.

Wpywa na to niezawodnie powszechny w kraju na-

szym nieurodzaj tegoroczny, ale wpywaj i gbsze
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przyczyny. Jakto? powiada sobie kady, upywa sesya

po sesyi, a najwaniejsze kwestye dotd nie rozstrzy-

gnite, ustawy najpilniejsze nie otrzymuj sankcyi:

stu kilkudziesiciu ludzi bawi si corocznie w prac

Syzyfa, dwigajc do góry kamie, który w przecigu

roku na dó si stoczy? Jakto? rokrocznie jedzie de-

legacya, jak Jazon do Kolchidy po zote runo rezo-

lucyi, a nie przywozi ani strzpa tej drogiej weny?

Wród walki politycznej, która jak kurs na gie-

dzie po kadej iausse na nieuchronn baiss spada,

w kraju anarchia coraz wiksza, bezpieczestwo ycia

i mienia coraz mniejsze, rodki edukacyi coraz gorsze,

poziom moralnoci i wyksztacenia coraz niszy. Do

czegó w kocu dojdziemy?*

Szujski doradza porzucenie walki politycznej,

a powicenie caego czasu na wypracowanie nie-

odzownych reform na polu ustawodawstwa gminnego

i szkolnictwa.

St. Mieroszowski. Autonomia galicyjska. «Przegl. polski» 1873.

za Stycze 1873.

Uwagi w sprawie reformy administracyi. Autor

dy do wzmocnienia gminy i usunicia antagonizmu

midzy starostwem a rad powiatow. Pierwszy cel pra-

gnie osign przez przymusowe czenie gmin, drugie

przez udzielenie czynnikowi obywatelskiemu gosu do-

radczego, z pozostawieniem caej wadzy przy starostwie.

Pawe Popiel. Do wyborców, artyku datowany 28 Wrze-

nia r. 1873 w «Pismach pol.» t. I str. 120 n. List do Stani-

sawa Komiana w «Pismach pol.» t. I str. 130 n.

Z powodu zaprowadzenia wyborów bezpored-

nich do Rady pastwa Popiel przedstawia potrzeb

zorganizowania stronnictwa konserwatywnego w kraju

i w Radzie pastwa i kreli zasady takiego stron-

nictwa.
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J. Szujski. Czwarta sesya trzeciego peryodu sejmu gali-

cyjskiego. (Wyd. zb. s. III t. 3).

Broszura, pisana w r. 1874, naley jednak do

r. 1873, omawia bowiem sytuacy w sejmie r. 1873,

pierwszym po zaprowadzeniu bezporednich wyborów.

Spisane wyej rozprawy daj obraz rozwoju myli po-

litycznej, wiodcej do odrodzenia Galicyi, w jej zasadni-
czych kierunkach. Myl ta znajdowaa jednak oprócz tego

codzienne zastosowanie w biecych kwestyach. w przygod-

nych polemikach, w ocenie wypadków powszednich. Dla zu-

penego poznania jej przeto niezbdnemi ródami s ówczesne

dzienniki polityczne i miesiczne przegldy pohtyczne, zamiesz-

czane w ^: Przegldzie polskim <, pisane w owych latach prawie

wycznie przez Stanisawa Koiniana i Ludwika Po-
Tiridaja.

Praca literacka, zapocztkowana w okresie, którego wa-
niejsze objawy zarejestrowahmy tutaj, rozwija si do dzi

dnia w kierunku wytknitym przed laty czterdziestu. Trzy

przedewszystkiem rozprawy wydaje si koniecznem powtórzy,

przynajmniej w waniejszych ustpach, jakkolwiek napisane

zostay ju po roku 1873, pozwol one bowiem dopiero ra-

zem z poprzedniemi obj caoksztat zagadnie, którym pisa-

rze polityczni tego okresu powicih swoje pióro, i sposób,

w który dyli do ich rozwizania. S nimi: Stanisawa
Koiniana Bezkarno, Józefa Szujskiego O ia-
szywej liistoryi jako mistrzyni faszywej po-

lityki i Stanisawa Tarnowskiego Próby rozstroju.







1864.

PAWE POPIEL.

KILKA SÓW Z POWODU ODEZWY X. ADAMA SAPIEHY.

Jest czas milczenia, a jest czas i mowy: tempus tacendi,

tempus louendi. Kiedy caa spoeczno owadniona gwato-

wnem poczuciem i ruciem, Iciedy jednymi miota wiadomy

fanatyzm, a drugimi gwatowna mio i uczucie, l?iedy wszy-

stliici ogarnia trwoga, aby nie uctiybi obowizkom wzgl-

dem narodu, trudno mówi prawd, na nic si nie przyda, bo

namitno ani szlachetna, ani poda nie rozumuje, rozumo-

wanie im trafniejsze nienawidzi, zyma si na, bo rozdziera

idea, który ukochaa, posdza o sabo i egoizm. W takim

czasie, nie potakujc bdowi, naley milcze. Ale kiedy to, co

zdrowy przewidywa rozum, spenio si, kiedy umysy zaczy-

naj si wytrzewia, wtenczas naley powiedzie prawd,

osdzi to, co przeszo, zdrowo uzna i wypowiedzie, co

obecnie robi naley. al gboki mie mona do ludzi, co

lekkomyln, jeU nie zbrodnicz rk wywoaU tyle nieszcz-

cia; ale wszyscymy zawinili, jedni uczynkiem, drudzy opusz-
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czeniem; kto rk na sercu pooywszy, moe w dobrej wie-

rze powiedzie, e jest niewinny? Nie o to nam te bynaj-

mniej chodzi, aby winnego wskaza, maa pociecha wród
cierpie obecnych, ale aby wskaza, co dzi robi naley, albo

raczej nie naley.

Powiemy krajowi otwarcie: do wybaczenia— jeeli w po-

cztku powstania po dugiem oczekiwaniu i ucisku rozumia,

e ruch by natchniony przez ludzi narodowych i w celach

narodowych; e ci ludzie jakiekolwiek rozsdne obmylili

rodki, jakiekolwiek rozsdne mieh rkojmie, i ruch uda
si moe. Kade pokolenie tak w Polsce nawyko oczekiwa

powstania, e podobnemu obdowi uledz musi. Ale dzi, kiedy

cae to rusztowanie wzniesione przez kamstwo upado, kiedy

widzimy jasno, jacy ludzie, w jakim celu, jakimi rodkami,

poprowadzili i chc prowadzi cae dzieo, nie godzi si by
dobrowolnie lepym, nie godzi si duej ulega szkodhwym

wpywom, jest obowizkiem obywatela ratowa ostatnie resztki

porzdku spoecznego, na które z przeciwnych stron, ale je-

dnakimi rodkami, nastaje nieprzyjaciel i rzd narodowy.

Napróno dzisiaj aowa, e kraj zmarnowa organiza-

cy polityczn, któr mu przed laty dwoma wyzyska potra-

fi czowiek znakomity. Nie teraz chwila, ani tu miejsce oce-

nia warto tej organizacyi i tych instytucyi, nie tu miejsce

i nie tu czas, sdzi czowieka, który bd co bd naley do

historyi, któremu wiele bdów zarzuci mona, gównie za
ten, e nie zna gruntu, na którym budowa, a o którym

wreszcie same fakta orzeky, bo mu si nie powiodo: w po-

lityce sd ostateczny. Ju to wszystko od nas dalekie; dzi

jestemy wobec kraju pobitego przemoc nieprzyjacielsk, bez

adnego skadu organicznego ani politycznego, ze straszn

chorob konspiracyjn wewntrz, która niezdolna zewntrz-

nego nieprzyjaciela wyrzuci, do reszty niweczy siy ywotne
spoecznoci naszej. Politycznie albo nie, uytecznie albo szko-

dliwie, nie wchodz, ale dalimy przez miesicy czternacie
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przykad piknej wytrwaoci. Rosya, któr miaa rewolucya

wewntrzna obali, stoi; Zaciód, który mia nam przyj na

pomoc, nie zrobi i kroku; dalsze konwulsyjne rzucanie si,

to nie jest dowód siy, to dowód rozstroju.

W kadem pooeniu tak czowieka, jak i spoecznoci,

jest droga do wyjcia, nie zawsze ta, któraby go do upragnio-

nego doprowadzia celu, ale ta, na której spotyka si z obo-

wizkami w chwili. Dzi z pewnoci Moskali, Austryaków

i Prusaków z naszej ziemi nie wypdzimy, to trzeba raz uzna

samemu sobie i nie kama drugim. Da si durzy szarlata-

nom politycznym, albo stawa narzdziem obcych rewolucyj-

nych widoków, rzecz niegodna; mona j wybaczy modym,

niedowiadczonym ludziom, nigdy narodowi. Dzi przeto czas

trzewo spojrze we wasne pooenie, czas nawróci, czas

dla ludzi sumienia i przekonania, we wspólne poczy si

dziaanie, aby dalszy rozkad spoeczestwa naszego zatrzy-

ma, a prac organiczn w nowych warunkach jego istnienia

na nowo rozpocz.

Niech przed Bogiem, krajem i potomnoci odpowiedz

lekkomylni sprawcy tych nieszcz. Niech spadnie na ich su-

mienie krew najzacniejszej polskiej modziey, zy tylu ojców

i matek w Królestwie, a gównie na Litwie i Ukrainie, niech

odpowiedz za wykorzenienie ywiou polskiego, utwierdzenie

sehyzmy, upokorzenie Kocioa katohckiego, zepsucie karnoci

kocielnej w naszem duchowiestwie; bo próno na samego

nieprzyjaciela skada odpowiedzialno; spada ona na tych, co

z obcego natchnienia i dla obcych w czci celów, wywoah
walk nierówn bez przygotowania broni, dowódców, sprzy-

mierzeców. Kiedy wielki minister woski zamyla wyda
wojn Austryi, to rokiem wprzódy w Plombieres porozumia

si z cesarzem Francuzów, traktat podpisany mia ju w kie-

szeni, drani z podziwieniem Europy potn Austry, ale

by pewny sprzymierzeca. Ostrono pastwa niezawisego,

zbrojnego, bya zbyteczn dla naszych improwizowanych lu-



— 222 —

dzi stanu; stokro zatem winni. Ale winien i kraj, który od

lat omnastu mia wydrukowany plan bezrozumny wojny lu-

dowej. Zrobili wic niecni synowie dowiadczenie na ciele

wasnej matki, a bodaj tylko na ciele! Zatruli i ducha, uwi-
cajc zbrodnie wielkoci celu, dla którego speniona. Bolesny

to zaprawd pogld, pomin go jednak niepodobna; dzi

wszystko, co rzd narodowy obiecywa, chybio; pomoc z Za-

chodu nie przysza, masy ludowe, które darowizna gruntów

miaa poruszy, zostay spokojne, rewolucya w Rosyi nie wy-

bucha, rzd prowadzony przez krajowców zosta Vv'prawdzie

uniemoebniony, ale go zastpi rzd wojskowy; jedna tylko

rzecz pozostaa konspiracyi, która wgryza si a do szpiku

ciaa spoecznego i jak rak zjadliwy przerabia je w zgni-

lizn.

Dzi korpusy s rozbite, organizacya gdzieniegdzie

istnieje, tu i owdzie szcztki tak zwanej pohcyi narodowej

popeni czasem zbrodni, w innych miejscach uganiaj si jak

ze duchy z wyrokami w kieszeni, których speni nie miej;
wiksza wasno znuona, zuboona, przeklina w swojem su-

mieniu rzd narodowy, pógbkiem jednak tylko i na ucho

mie o nim mówi; po miastach duch upady, oto stan obe-

cny kraju; zaprawd rozpaczliwy, gdyby nie to, e serce z na-

dziej spocz moe na ludzie wiejskim.

Jakim jest lud wiejski w Polsce, dowiody ukazy. Ukazy

byy wyrachowane, aby ostatecznie lud pozyska; wszystkie

te usiowania odbiy si o zdrowy rozsdek chopa pol-

skiego. Ukazy s tak napisane, e caa ich szkodliwo do-

piero w wykonaniu okaza si moe. Jeeli kraj w bezowo-

cnej agitacyi trwa jeszcze bdzie, jeeli konspiracyi da nad

sob panowa, bdzie interesem rzdu, aby wykona ukazy

w sposób, któryby nas ostatecznie ubezwadni; ukazy nie s
tylko prawem politycznem, s one take, e prawd powiem,

prawem policyjnem, grob, która da si speni wszdzie

w zastosowaniu prawa o suebnociach, w zastosowaniu
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prawa o zwrocie gruntów rustykalnych, w zastosowania prawa

o propinacyi, wreszcie o likwidacyi. Da si tern prawem po-

licyjnem zniszczy, a tak stan spoeczny ostatecznie rozstroi,

byoby najwikszym politycznym bdem. Potrzeba wic prze-

dewszystkiem kraj uspokoi, aby prawodawstwo, jakiekolwiek

ono jest, jak najmniej szkodliwie przeprowadzonem by mo-

go i aby na tym nowym gruncie prac organiczn i moraln
rozpocz. Prawodawstwo z 2-go Marca przecina ostatecznie

kwesty wociask, ale robi daleko wicej, niszczc dawny

ustrój spoecznoci, który si przechowywa w instytucyi wój-

tów gminy i przewadze dworu, powouje do ycia organizm

gminny. Nie tu miejsce, aeby rozbiera szczegóowo ukaz

o gminach, ulegnie on jeszcze i ulegn musi wielu modyfi-

kacyom, ale tak, jak jest, przyzna naley, e obejmuje

wszystko, czego gmma potrzebuje, aby si rozwin moga,

e tylko napomkn trafn rónic pomidzy gmin a gromad
wiejsk. Dopomódz temu urzdzeniu gminy, wej w ni ser-

cem i dusz — oto powoanie dawnych dziedziców; ale aby

do tego doj, wyama si potrzeba z pod przewagi konspi-

racyi i rozpocz na nowo ycie normalne.

Zostalimy pobici po walce, której rozmiary nie byy
wielkie, ale która bya tak straszn, jak si rzadko w histo-

ryi wiata znachodzi. Kombinacya dwóch najpotniejszych y-
wioów, rewolucyjnego i patryotycznego, dawaa jej tak si,

e prd ten i Rosy przez czternacie miesicy zatrzyma

i obala wszystko, co przeciw niemu stano, mia bowiem

w sobie zapa patryotyzmu i bezwzgldno rewolucyi. Poru-

szy wszystkie warstwy spoeczne, rozbi si dopiero o grani-

tow ska ludu. Ale to wszystko, co w swój wir wcign,
napoi tak gwatownym ruchem, e dzi jeszcze, cho za-

many i skrpowany, drga chorobliwymi poskoki. Nie jest to

symptomat nieznany w historyi, byo co podobnego, e inne

przykady pomin, u Taborytów, warto z niego korzysta;

a kiedy walka lekkomylnie rozpoczta, bohatersko prowa-
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dzona, jest duej niemoebn, stan a skoczy wypowie-

dzeniem posuszestwa wadzy, która Iderunek owadna pod-

stpnie, prowadzia niedonie, a nie umie go si zrzec

w swoim czasie i uczciwie. Na to nie potrzeba przecliodzi

do rosyjskiego obozu, nie potrzeba zrzeka si przyszoci,

nie potrzeba aktu, któryby upadla czowieka, ale uznania

z dobr wiar, e duej walczy nie moemy, i przyjcia tego

losu, jak p^z^jmujemy kade zrzdzenie Opatrznoci. Nie ju
przeto drani wadz zwycisk naley, ale uy jej jako na-

rzdzie organiczne spoecznoci; wówczas i ona opamita si

moe, poprzestanie prónego drczenia i bdzie musiaa zwró-

ci te prawa, które traktaty, prawa midzynarodowe i wysze
nad to wszystko prawa boskie sabszemu i zwycionemu za-

pewniaj.

Formua obowizku zatem, której dzi kaden Polak

trzyma si powinien, jest nastpujca: adnej konspiracyi,

adnej organizacyi tajemnej, adnej pomocy pod jakkolwiek

bd form i nazw danej na niewiadome cele.

Krelc ten bolesny obraz ^), chciaem kraj przekona jak

najspokojniejszem, jak najrzetelniejszem zestawieniem faktów,

w imi jakich zasad, w jakich celach i jacy ludzie pocztko-

wali i przeprowadziU cae dzieo. Gzy byh tak lepi, albo tak

nierozumni, eby mogh mniema, i si powiedzie? Jak ich

usprawiedliwi ? Kraj przez lat trzy odzwyczai si dziaa,
mówi, myle, wedle swego przekonania, a nawyk tak do

posuchu, e dzi jeszcze kady chcc sumienne wypowiedzie
przekonanie, oglda si, aby sowo jego nie byo podchwy-
cone. Trzeba wic byo powiedzie ca prawd, bo si na nic

*) Ustp rodkowy, krelcy dzieje powstania, opuszczamy.
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nie przyda kama samym sobie wobec strasznej rzeczywisto-

ci. Polska ley jak azarz. Potrzebuje spoczynku, aby si

z ran wyleczy, aby si na nowo uorganizowa, aby w no-

wych warunkach nowe pocz ycie, a narzucajcy si zba-

wcy dopuci tego nie chc. Dosy tych dowiadcze na ciele

wasnej ojczyzny.

Ale te ju i czas wyzwoli si z tej opieki. Czas my-

le samodzielnie. Dziwna rzecz: taka jest w Polsce obawa

wchodzenia w rzeczy pubhczne, e z najlepszem przekonaniem,

z duchem powicenia, nikt nie mie podnie gosu ze mia
inicyatyw, któraby na nim zostawia odpowiedzialno. Coby

to bya za spoeczno, w której by nie mia nikt do hartu

duszy, aby wzi odpowiedzialno za swe przekonanie! Dla-

tego uwaam za pierwszy obywatelski obowizek, dzisiaj przy-

najmniej, kiedy ju wszelkie usiowania okazay si bezsku-

tecznemi, nie da si wicej trwoy i udzi, ale otwarcie

wypowiedzie posuszestwo rzdowi narodowemu, zerwa ze

spiskiem, jakiejkolwiek byby on natury, wyrzec si wszelkiej

tajemnej wadzy, odmówi pienidzy na wszelkie tajemne,

choby najwzniolejsze cele, i to nie na dzi tylko, ale na

zawsze. Nie pisa kamliwych adresów, które, jeeli wymuszone,

to niewinne, ale zawsze bd co bd, ka charakter naro-

dowy. Wdzicznoci, mioci, wiernoci, nie ma prawa da
od nas rzd rosyjski, niema jej te w sercach naszych, ale

zwyciywszy ma prawo da posuszestwa i ma prawo

da, aby mu si hardo nie stawia, a wicej nie spiskowa.

Dzisiaj demonstracye, dzisiaj organizacya, to nie jest godno,
to gupstwo. Wywoywa w ten sposób srogoci rzdu a roz-

wodzi potem swoje po Europie ale, na nic si nie przyda.

Ju te ale uprzykrzyy si zachodowi. Pozyskujemy za nie

dziennikarskie, cho nie zawsze bezpatne sympatye. Jak e-
brak, majcy poczucie zacnoci swojej, nie odkrywa ran swo-

ich przed ludmi, tak wolabym, aby ojczyzna moja nie tak

15
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czsto odzywaa si do miosierdzia, które j ustawnie zawo-

dzi. Rzuc nam kawaek cileba, a w kocu powiedz midzy
sob: czego ci ludzie chc od nas? Zaco mamy paci kar
ici lekkomylnoci? Nam potrzeba dzisiaj nie skary si, bo

nas nikt nie w^ysucha; nie robi demonstracyi, bo tego si

nikt nie boi, ale wróci do pracy po strasznem dowiadczeniu.

Rewolucya szczególne ma polityczne rodki. Ze spoecz-

no nasza bya jeszcze sab, to kady nawet przed wypad-

kami móg osdzi. Zamiast siy wzmocni rodkami natural-

nymi, jak nauka, praca, prawodawstwo, a tak przyj do bo-

gactwa, rozumu i przewagi na pónocy Europy, systematem

dranienia chciaa podnie ostatek si krajow^^ch. Pimo i gal-

wanizm mog podnie na chwil siy umierajcego, ale po

to, aby jeszcze bezsilniej upad. Tak podraniono ywotno
spoecznoci polskiej, a dzi ley, nie wiem w letargu, albo

w upieniu. Naturalne siy budzi zdrowy pokarm, w warunkach

normalnych poywany. Na tych warunkach zbywa nam obe-

cnie, bo wporód stanu wojennego, który zaprowadzia Rosya

w Królestwie Polskiem, a który si przedua, wszelkie ycie,

wszelki zawizek organiczny, s niemoebne. Ukazy z 2 Marca

byy nastpstwem postanowienia komitetu z 22 Stycznia, da-

rujcego czynsz wocianom. Nastpno t kady czowiek

rozsdny przewidzia, a kaden majcy cho troch odwagi

cywilnej przepowiedzia. Jeeli ukazy i obecne komisye obdzie-

laj komorników i czelad dworsk, to rzd narodowy nie by
dla niej mniej szczodrym w obietnicach. Obydwa te prawo-

dawstwa wyszy z jednej szkoy, obydwa miay jeden cel,

zniszcznnie wikszej wasnoci. Wszake nietylko wniknwszy
w ukazy z 2 Marca, przekona si mona, e maj charakter

tendencyjny, policyjny i e z natury s bardzo elastyczne, ale

daU to do zrozumienia wysocy urzdnicy w kraju. Naleao
przeto wówczas, naley dzi jeszcze da wyrany dowód, e
si zrywa ze spiskiem i z powstaniem.

Tu nie mona adnej dopuci dwoistoci. Chodzi na
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salony do jen. Berga, a oglda si na to, co mówi sprzysi-

enie, nie wypowiedzie mu miao posuszestwa, to nie idzie.

Na pokoje zamkowe chodzi niepotrzeba, ale wadza w czy-

imkolwiek bdzie rku, uszanuje tego, który ani przesdzajc,

ani zrzekajc si przyszoci, owiadczy si gono i z dobr
wiar, e dzi powstania nie chce, spisku nie usucha, a spo-

kojnie pracowa bdzie. To wszake odnosi si jedynie do

wzgldów roztropnoci. Nieskoczenie waniejszem jest pot-

pienie raz na zawsze wszelkich spisków z obowizku sumie-

nia obywatelskiego i wyszej polityki. Gdyby to powicenie,

gdyby te zdolnoci, gdyby ten hart duszy, które zmarniay

w cytadeli, na Spielbergu i w Sybirze, byy uyte na polu

pracy krajowej od lat trzydziestu, Polska opatrzona samorz-

dem, prawodawstwem, wojskiem, Litwa, która zachowaa

urzdy wybieralne, statut, dwie szkoy znakomite, byyby przy-

szy do takiej potgi moralnej, e byyby zawojoway Rosy,

znalazy nietylko sympatye, ale pomoc na zachodzie, bo po-

moc daj tylko tam, gdzie czuj si. Tego nie dopuciy spi-

ski, które ju dlatego samego, e tajemne, nie s nigdy w rku
ludzi prawdziwie poUtycznych, albo staj si narzdziem po-

lityki obcej, w r. 1830 francuskiej, w 1853 r. woskiej. We-
wntrz za roztaczaj spoeczno na próchno, faszuj mo-

ralno, mszcz hierarchi, poniaj charaktery.

Go zatem dzi Polakowi robi? W Królestwie Polskiem

przyj szczere prawodawstwo ukazowe. Zapomnie o stra-

tach, jakie si ponioso, a y w zgodzie, w mioci ssiedz-

kiej z tym poczciwym ludem, który zdrowy zmys polityczny

okaza podczas powstania, a dzi nie naduywa przewagi,

jak mu odda nieroztropny zwycizca Wej w gmin ser-

cem i czynem, w gmin, która jest obecnie jedynym moebnym
ustrojem spoeczestwa; niema wyboru, albo gmina, albo biu-

rokracye centralizowane. A ktoby si waha?
Jeeli jednak mówi o dobrej wierze, to niechaj ona b-

dzie obopóln. Niechaj instrukcye dane komisyom i dziaanie

15*
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tych komisyi, bd zgodne z ukazami. Niechaj urzdy gminne

nie bd zabawk w rku uczastkowych naczelników, niech

obywatel moe z godnoci i bezpieczestwem dla swej osoby

i rodziny przebywa w sw^oim domu, nie bdc wystawionym

na potyranie niszych wojskowych stopni. Wówczas pobytem

swoim i dziaaniem uatwi dzieo przeksztacenia spoecznego.

Do czego wic to nieustanne organów urzdowych i nieurz-

dowych powtarzanie, e przyczyn powstania bya niech
szlachty do reform wociaskich przez cesarza pocztkowa-

nych? Kogo te kamstwa oszuka maj? Gdyby rzd rosyjski

mia ten rozum i t przenikliwo, o które go w Europie po-

mawiaj, zaniechaby takich rodków, zaniechaby jeszcze bar-

dziej przeladowania Kocioa katohckiego w Królestwie i na

Litwie. Wiele duchownych, przyznalimy to i skarcili z góry,

wzio udzia w powstaniu, czyniU to jako obywatele, na wa-
sn odpowiedzialno, nie jako ksia, i zostah ukarani. Nie

pokae rzd rosyjski adnej odezwy biskupiej, któraby powsta-

nie podegaa. Arcybiskup warszawski agodzi je, jeh nie

karci. Jeeli póniej wprost i jawnie do monarchy, cho miao,
ale w duchu zgody i poczuciu sprawiedhwoci si odezwa,

to jest to kwestya wikszej albo mniejszej przyzwoitoci, ale

nigdy buntu. Jakiem wic prawem dzisiaj rzd rosyjski wojn
Kocioowi wypowiada? Rzd rosyjski nie obrachowa si ze

sob. W dumie swej przemocy lekceway siy moralne. Ju
Ojciec w. uznajc prawo, które przedawnieniu nie ulega,

podniós ku niebu gos skargi, który zawsze bywa wysucha-

nym. Gos ten wskaza wiernym ich obowizki. Rachuj na

bezsilno nasz obecn, ale zawsze jest do siy na mcze-
stwo, byle wiernych aska nie opucia. To co powiedziaem

o spiskach w Królestwie, stosuje si do Galicyi i Ksistwa

Poznaski(!go. W sejmie, w wydziaach, w towarzystwach,

w dziennikarstwie, obszerne do dziaania pole, a opinia zdrowa

krajowa winna potpi kad tajemn organizacy, do której

.si ucieka chtnie kada podrzdna, chciwa dziaania zdolno.
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Wiek upywa, jak co lat kilkanacie powstaj w Polsce

mniej wicej gwatowne, a ca Europ wstrzsajce ruchy.

Krwawo przytumione, maj na zawsze zamyka t kwesty,

a ona ustawcie powstaje, jeli nie coraz silniejsza, to coraz

zjadliwsza. Jakby zrzdzeniem sprawiedliwoci Boskiej, ta

Polska, któr ostatecznie rozebrano pod pozorem braterstwa

z rewolucy francusk, bya istotnie powodem przeprowadze-

nia zasady rewolucyjnej w zaborczych pastwach. We wszyst-

kich trzech zaborach uderzono na szlacht, podniesiono lud

i stan miejski, dano przewag biurokracyi, sowem rzdy za-

borcze przeprowadzay zasady rewolucyi francuskiej, a wypadki

r. 46-go wywoay rok 48-my w Austryi i Prusach. Dzisiaj

ta Polska staa si najdzielniejszym punktem oparcia dla re-

wolucyi europejskiej, a e sprawa jej czysta przed Bogiem

i ludmi, wic pod jej biaym paszczem skrada si upiór

czerwony. Czy ma na zawsze zosta ten wulkan buchajcy

law i pomieniem? Nie trudno byoby tutaj wskaza powody

przewanie polityczne, walczce za odbudowaniem Polski; po-

wody te byy wielokrotnie i wymownie przedstawione; obecne

okolicznoci wskazayby nowe jeszcze pogldy, ale nie chc

przedua pisma w bólu pocztego i w bólu zakoczonego.

Dixi et salvavi, animam meam.

Skierniewice 25 lipca 1864.
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PA\VE POPIEL.

LIST do X. JERZEGO LUBOMIRSKIEGO.

Kochany Ksi'

Wporód twardych trudów, na jakie mnie skazao powo-

anie ojca rodziny, serce moje bije mocno, zwaajc chwil,

któr obecnie Galicya przechodzi. Czekahmy blizko wieku,

aby widzie u steru spraw pubUcznych ludzi, na których cha-

rakter, zasady i przychylno moemy poniekd rachowa.

Ludzie ci, o których dobrej woli wtpi nie mam prawa, nie

mog przeprowadzi myli swojej w caem pastwie, nie b-
dc zarazem sprawiedhwymi dla nas. Interes monarchii scho-

dzi si zarazem z interesem naszego koronnego kraju. Nie

Galicya, tylko cae pastwo potrzebuje usadowienia na szero-

kiej podstawie stosunków spoecznych; idzie wic o to, aeby
dla nas nie zrobiono wyjtku. Rachuj pod tym wzgldem na

pogld polityczny ludzi, którzy nie z interesu zapewne, ani

z mioci wasnej, ale z powicenia podjli trudne dzieo rz-
dzenia dzi paiistwem. Wiedz niewtpliwie, e taka jest so-

lidarno w kadym ustroju organicznym, i niepodobna by
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sprawiedliwym, mionikiem wolnoci, obroc waciwych za-

sad spoecznych w Wiedniu albo w Peszcie, a nie by nim

we Lwowie. Ale jeeh to dzieo maj speni, to niewtpli-

wie, kochany Ksi, musimy im w tem dopomódz. Bdmy
wic sprawiedliwymi; ciy odpowiedzialno na nich, ale

ciy i na nas, idzie wic o to, aby, jak nam si to wielekroó

zdarzyo, nie straci chwili. Dzieo waciwego spoecznego

ustroju, dzieo obudzenia si spoecznych, dzieo kultury i do-

brobytu nie moe by nigdy dzieem samego rzdu, ale do

niego przyoy si musz rzdzeni.

Jeeli dobrze zrozumiaem programat hr. Belcredi, to

myl jego jest powoa do ycia prawdziwe siy krajowe,

i na tych ywotnych siach oprze organizm rzdowy tak,

aby nie ju sztucznie, a priori^ za porednictwem mechanizmu

rzdowego kierowa spoecznoci, ale aby równowaga si spo-

ecznych w dziaaniu wolnem, ograniczonem prawem, speniaa

we waciwym ruchu najwyszy cel pastwa: wolno w po-

rzdku. Pod tym wzgldem ministeryum obecne musi walczy

z dwoma potnymi przeciwnikami: z ustrojem biurokratycz-

nym i ze stronnictwem rewolucyjnem, którzy ostatecznie s
sobie podobni, bo tak jeden jako i drugie stawiaj i wka-

daj na ludzko dowolny systemat. Rzd obecny musi zatem,

jeeh ma mie przyszo, i jeeh ta ostatnia próba nie ma

si skoczy katastrof, oprze si na tych ywioach, które

w kadym koronnym kraju istniej. Tak postpi co do W-
gier i tam bya rzecz atwa, bo Wgry miay szczcie za-

chowa cay swój organizm. Do byo zatem powróci wzgl-

dem Wgier do idei prawnej, a rzeczy same ze siebie powra-

caj do waciwego adu, i byle tylko Wgrzy umieli zacho-

wa miar i nie przekraczali granic, które najznakomitszy

z pomidzy nich zakreh, porozumienie pomidzy nimi a ko-

ron nastpi na korzy stron obydwóch.

Inaczej w innych koronnych krajach. Tam dugi cig

bezprawia zatomizowa do tyla ywioy spoeczne, e dzisiaj
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nie atwo obudzi w nich prawdziwe i zdrowe ycie. Rew^olu-

cya 1848 r. wstrzsna posady próciniejcej monarcliii, na

dawnej drodze i dalej byo niepodobna. Ministeryum Sciwar-

zenberg-Bach usiowao ide pastwa jednolitego przeprow^a-

dzon z niepospolit l^onsekwency, zla w jedno rónorodne

ywioy, i wyrobi sztuk i si jednolity naród. Dowiadcze-

nie to si nie powiodo. Szukano na innej drodze tego sa-

mego celu. Czego nie moga dokaza biurokracya, oparta na

wojsku, do tego mia doprowadzi konstytucyjny liberalizm.

Z jakim skutkiem? wiadomo. Natura rzeczy nie da si zwy-

ciy sztuk. Monarcha, znajcy dawne tradycye habsburskiego

domu, powraca na waciw drog. Rzecz rozmaitych naro-

dowoci, poddanych pod jego bero, umie korzysta i z tak

wysokiego pogldu.

Nie do nas rozbiera, co której robi naley: nam my-

le o sobie. Spoeczno nasza doprowadzona do ostatecznego

rozbicia; rozmaite warstwy spoeczne, rozmaite szczepy na-

szego koronnego kraju, nie stoj w zgodzie i harmonii, ale

w jakiej dziwnej wzgldem siebie niechci. Klasa, która nie-

gdy nie tyle czya, ile raczej absorbowaa wszystkie siy

spoeczne, zostaa skruszona i wywoano przeciwko niej sztu-

czny antagonizm, tak z dou, jak i z góry. Miasta i klasy re-

dnie owion duch rewolucyjny, zaszczepiony na patryotycznym

gruncie; w ludzie wiejskim obudzono chuci gwatowne, a e
nie miay narodowej tradycyi, stay si powolnem narzdziem

nie interesu dynastycznego, ale interesu i niechci biurokra-

tycznej kasty. Kraj cay zuboa, bo my wiksi waciciele

pracowa jeszcze nie umiemy , a lud wiejski dostawszy

wszystko darmo, pracowa jeszcze nie potrzebuje. W porzdku

moralnym klasa wikszych wacicieh, dawna szlachta, pomna
stanowiska panujcych, zostaa w biernej opozycyi, a nie y-
jc yciem publicznem, stracia wszelki polityczny pogld:

bya te czasem bez godnoci wzgldem rzdu, stawaa si

czciej narzdziem w rku rewolucyi. W porzdku ducho-



- 233 -

wnym naród ten od dziesiciu wieków cile i sumiennie

zwizany z Kocioem, po rozpadniciu tego na pó politycz-

nego, na pó duchownego zwizku, pi penem gardem bdy
zachodu, a gorszy lud, który zachowa cho formaln wiar;

ze si moralnych zostao si przeto tylko uczucie i wspomnie-

nia narodowe, wzniose, szanowne, ale samo niewystarczajce.

Uczucie to, nieoczyszczone czysto Bosk myl, stao si cho-

robliwe. Oto jest stan nasz spoeczny, do którego doda po-

trzeba, e przewana cz ludnoci, z któr nas czyo sze
wieków zej i dobrej doh, chway i upadku, zacza odgrze-

bywa za obcem powództwem niby krzywdy przeszoci,

i dzisiaj szuka w bdnem kole nie praktycznego dobra, ale

zadosyuczynienia swojej niechci.

Rzd austryacki, który nas zna lepiej, anieh my sami

siebie, wiedzc, jak jestemy sabi, nie rachowa si nigdy z na-

szym koronnym krajem. Jakkolwiek osabiony, mógby i dzi

jeszcze, pomagajc sobie to administracyjn si, to antago-

nizmem klas, utrzyma nas w spokojnem posuszestwie. Ale

coby to bya za polityka utrzymywa wród zdrowego ciaa

schorzay czonek. Ju rok 1846 by nauk surow, e nie

mona bezkarnie w jednym kraju dopuszcza' si wielkich

niesprawiedliwoci; jest zatem interesem rzdu, jest interesem

wszystkich koronnych krajów, aby w Galicyi istnia stan pra-

wny, stan wolnoci, stan samorzdu, a na dowód przypomn
po upadku rewoucyi Kociuszkowskiej spraw Nadasdego

w Wgrzech, w r. 1831 zaburzenia ludowe w komitatach pó-

nocnych, e pomin póniejsze przykady.

Mam najsilniejsze przekonanie, e obecne ministeryum

czuje te prawdy, dlatego nie przywodz tyle razy powtarza-

nego wywodu niesprawiedliwoci, jakich kraj nasz by ofiar

i które go do reszty zepsuy, bo nic nie psuje tyle, co nie-

sprawiedliwo. Ale przystpuj do tego, co nam dzi czyni

naley, bo obecnie z krajem mam spraw. •

Jeeli mamy prawo da od rzdu, aby co. do naszego
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koronnego kraju wszed na drog sprawiedliwoci i prawdzi-

wego równouprawnienia, to on ma nawzajem prawo da
od nas pewnych rkojmi. Jeeli rzd ma nam da jzyk, na-

uk, samorzd, musi mie na czem w kraju si oprze

i wiedzie, e tego wszystkiego nie uyjemy przeciwko niemu,

e to nie stanie si narzdziem w rku rewolueyi. Dopóty za-

tem ani obecne, ani adne ministeryum nie da nam koniecz-

nych warunków normalnego ycia, dopóki w kraju, powta-

rzam, nie bdzie mogo na nikim si oprze. Podpor rze-

teln kadego rzdu s dwa ywioy; pewna rozsdna opinia

wogóle, w szczególe grono ludzi czystych, niezawisych, powa-

nych, co miao w poczuciu obowizku dla kraju stan po

jego stronie. Pytam Ci, kochany Ksi, bo w oddaleniu wie-

dzie nie mog, czy jakie porozumienie nastpio pomidzy

osobami dzi u steru rzdu stojcemi, a ludmi, których uwa-

amy za prz^^^YÓdców spraw krajowych. Jeeli nie, to ju do-

td popenilimy bd bardzo wielki, ale jest do naprawienia.

Ludzie obcy, jakkolwiek zacni, ale wychowani w uprzedze-

niach, do których dawalimy poniekd powody, mog niewie-

dzie, czego nam istotnie potrzeba. I w rzeczy samej nie sfor-

muowalimy nigdy dokadnie naszych potrzeb. Jeeli adres

1860 r. wymownie, cho zbyt ogólnie je nakreli, to post-

powanie deputacyi w Radzie pastwa, wypadki dwóch lat

ubiegych, mogy bardzo niebezpieczne wywoa uprzedzenia.

Trzymanie si jakiej polityki ogólnej, denie do tego, czego

nam Austrya ani da chce, ani moe, czste dranienie albo

opozycya bierna, obok nieudolnoci si wasnych, nie mogy
wywoa u rzdu adnych ustpie. Trzeba raz dobrze zro-

zumie, e my nie moemy stawa w rokowaniu z rzdem
na stanowisku bezwzgldnych zasad prawnych. Pod tym wzgl-

dem pooenie nasze zupenie inne od Wgier. I w tem bd
naszej polityki. Wgrzy maj zasad prawn, do której, jak

z jednej strony odwoa si winni, tak z drugiej poprzesta

na niej mog. Wezwanie naszej idei prawnej, absolutnej, idzie
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poza ide caoci pastwa; musimy zatem pozosta na dro-

dze czysto-politycznej. Politycznem jest tylko to, co jest mo-

ebnem i uytecznem. Gdybymy pod rozmaitemi minister-

stwami, które przeszy, umieli byli korzysta z dobrej woli

albo interesu niektórych, bylibymy mogli uzyska wiele in-

stytucyi zbawiennych, a powstrzyma budzenie antagonizmu

to klas, to szczepów, które nas tyle osabia.

A wic wyrzec si przeszoci? Nie myle o przyszo-

ci, a przyj za zapat utiUtarne korzyci? O przeszoci

niema co mówi w polityce. Przyszo jest w rku Boga.

Przyszoci aden uczciwy czowiek wyrzeka si nie bdzie,

aden czowiek sumienny przesdza jej nie moe, ale to pe-

wna, e tylko teraniejszo gotuje przyszo, to pewna, e
przyszo mog mie tylko te spoecznoci, które maj war-

to duchown, rozum, jedno i bogactwo. Do tego nie do-

chodzi si bez porozumienia z wadz, jakkolwiek ona jest,

bo wadza jest zawsze narzdziem organicznem w spoeczno-

ci, bo naród, który w cigiem z ni bdzie zdranieniu, nie

wyrobi w sobie pierwszego dla ludzkoci warunku: uszano-

wania powagi. Wolabym, kochany Ksi, zgoa nie mówi,

jak zamilcze jakkolwiek prawd. Musz zatem potpi go-

no wszelkie usiowania do odzyskania politycznego bytu, przed

czasem, kiedy do tego s siy wewntrzne, a sposoby i oko-

licznoci na zewntrz. Jako kade podobne usiowanie, w gb-
sz potrcio nas przepa i przyszo mi w wieku do staro-

ci zblionym patrze na takie rozoranie narodowego gruntu,

e susznie obawia si mona, aby tam tylko ciernie i kkol

nie porosy. Wic droga, która nas do tak bezdennego nie-

szczcia doprowadzia, nie jest dobr drog. Ani na Tobie,

Ksi kochany, ani na mnie, ani na przyjacioach naszych

nie ciy odpowiedzialno za to, co si stao, a jednake nie

jestemy bez winy, bo byo naszym obowizkiem, bd i zbro-

dnie, które potpialimy jawnie, potpi jeszcze goniej i czyn-

nie, a zachowa ywio polski od strasznego upadku, który
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przewidzielimy z góry. Pomin, co si stao za granicami Ga-

licyi, ale to kady przyzna, e ostatnie wypadki przyczyniy

si do zuboenia kraju, a do zdemoralizowania niektórycti

warstw spoecznych. Byo obowizkiem wikszej wasnoci,

byo obowizkiem klas wyksztaconych, zachowa spoecze-

stwo nasze od tych nieszcz. Jeeh wasno, jeeh trady-

cya, jeeh kultura, jeeh stanowisko duchowne, nie obroni

spoecznoci od burzy wywoanej przez przewrotno i nie-

dowiadczenie, to susznem byoby mniemanie tych, co rozu-

miej, e ten balast ju dzisiaj niepotrzebny. Czegomy nie

zrobili, zróbmy dzisiaj, ale na to, z bezwzgldnoci, z odwag,

z czynnoci, której nam brako, naley potpi spisek, jego

zasady i rodki. Znam ja dobrze nasz naród; przewaa w nim

niezmierna wikszo zdrowych ywioów, ale nie miay nigdy

punktu oparcia i nie miay kierunku. Odwaga cywilna, o któ-

rej brak nas oskaraj, jak jest kwiatem spoecznoci w nor-

malnym tylko stanie bdcych, tak zaledwo mona da, aby

si pojedynczo objawia moga, musi mie punkt oparcia

w pewnem stronnictwie, z którego czerpie si, »bo biada sa-

memu*. Potrzeba wic koniecznie wyprze si ostatniego ru-

chu, uzna go i potpi jako zgubny, odtrci ludzi, którzy

mu przodkowali, albo mu potakiwah. A tutaj rozróniam bez-

wasnowolnych spiskowców, którzy zaprzedali sumienie stron-

nictwu rew^olucyjnemu, i ludzi dobrej woh, którzy rozumieli,

e na gruncie narodowym potrafi wyrwa mu kierunek.

Z pierwszymi niema zgody, wtrcili ywio narodowy w prze-

pa, z której sprawiedhwo Boska wyrwa go chyba potrafi,

niechaj ich kraj osdzi, w^edle dziea, które spenih, i wedle

rodków, których uywali. Z nimi nie mamy sprawy, niechaj

spadnie na ich gow krew i zy przelane, a niechaj nie pod-

szywaj si napróno pod sztandar narodowy. Drudzy zwró-

ceni na waciw drog, mog naprawi ze, które uczynili.

Ale czas, bo trzewe osdzenie chwih nadzwyczajnie potrze-

bne. W chorobliwem usposobieniu, wporód cierpie, które
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z kadej dolegaj nam strony, kada jakaniebd wewntrzna

czy zewntrzna zmiana i kombinacya, budzi w nas niesy-

chane nadzieje; jeelibymy zatem dzi marzyli czy o antago-

nizmie wielkich pastw europejskich, czy o wyksztaceniu So-
wiaszczyzny zachodniej, w przeciwiestwie do Sowiaszczy-

zny wschodniej, czy o zrobieniu z Galicyi punktu Archime-

desa, nie odniesiemy adnej korzyci, a przeszkodzimy ponie-

kd wyksztaceniu si stosunków naturalnych, organicznych

i prawdziwej wolnoci w caem pastwie. Nam nie naley wy-

stpowa ze zbyt odrbnem stanowiskiem, ani stawa w obro-

nie konstytucyonahzmu, który nam nic dobrego nie przyniós,

ale korzysta z instytucyi i zdoby dla siebie wszystkie wol-

noci, które obecne ministeryum, wierne swoim zasadom,

wszystkim prowincyom pastwa Austryackiego da musi. Do-

td wyjtkow^o zawsze postpowano z Galicy, bo wszystko

z ni dozwoli sobie byo mona, ale skoro przyjdziemy wspól-

nie z ludem wiejskim, w rozbracie z rewolucy i spiskiem,

i powiemy rzdowi: Od lat stu, jak zawadnhcie nami, kraj

zuboa, moralno upada, stan spoeczny jest nieznony, Ga-

licy bya zawsze dla was ciarem, a czasem i wstydem;

nam zarzutu robi nie moecie, bocie nami rzdziU sami bez

nas, wprowadziwszy swoje prawa, swoje urzdy, swój jzyk,

swoj nauk. Spróbujmy innej drogi, nie ucisku i wyzyskiwa-

nia przez obcy ywio, nie upokorzenia moralnego, nie osa-

biania stanu spoecznego przez sztuczny antagonizm, ale

wejdmy na drog naturaln, prawn, chrzecijask^*"damy
jzyka, bo skazihcie nasz mow, nie nauczywszy swojej,

damy samorzdu, któryby nie osabiajc jednoci pastwa,

utrzyma waciwoci, które Opatrzno daa kademu szcze-

powi, damy sfery dziaania dla wasnego dobra, bo tylko

zaspokojenie tych szlachetnych dzy, jak z jednej strony

uwolni was od kosztu i odpowiedzialnoci, tak zachowa nas

od pokusy spisku i rewolucyi. To powiemy rzdowi — a so-

bie? Dajmy pokój wielkiej polityce, która nie jest rzecz ko-
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ronnego kraju, doprowadzonego do atomizmu spoecznego

i atonii moralnej. Stoimy na rozdrou: albo nam przejdzie

pod kierunkiem tajemnych wpywów w walce bezskutecznej

a zjadliwej zuy i roztoczy reszt si wotnych, które po-

zostay, albo na drodze prawnej, jawnej, dobi si warunków

b}i;u, który, chociaby nie by ostatecznym naszym ideaem,

zapewni nam moe normalne wyksztacenie i form i zasad

spoecznych. Narodów upadych cech jest brak prawdy, y-
cie w marzeniu, bezzasadne nadzieje. Z mzk odwag i sta-

nowczoci powTómy na gi^unt rzeczywisty: marzenie to po-

ciecha dusz sabych, nadziej mie naley w Bogu i nie w obcej

pomocy, lecz we wasnej pracy i zasudze. Ofiar dochodzi

si do celu, ale nietylko ofiar krwi: ofiar uprzedzenia, ofiar

pracy, ofiar namitnoci. Uczucie jest bodcem do wszyst-

kiego, ale przedzierzgnite w nienawi, nic nie zbuduje. Po-

wiedz nam: Jakiem prawem o przyszoci kraju mówicie,

kiedy przyszo ju do was nie naley; mode pokolenie

niech samo ciele sobie oe, na którem ma spoczywa. Lek-

komylna zarozumiaoci! Przyszo kraju nie naley do ad-
nego pokolenia: jest ona wasnoci nas wszystkich, ca obej-

mujemy gorcem sercem, a do najodleglejszych pokole.

Chcieliby tworzy idea, a nie wiedz, e w ludzkoci formy

si tylko zmieniaj, istotne warunki bytu pozostaj te same,

bo ona ma spenia cele Boskie na ziemi.

Zbliajce si do liczne wybory oka kierunek opinii

w Galicyi, oka, jakie skutki wywaro bolesne dowiadczenie.

Potrzeba wzmocni sejm ludmi praktycznymi, bo zadaniem

przyszego posiedzenia bdzie i pozyska zaufanie rzdu, i po-

rozumie si z instynktami naszego ludu, i przygotowa in-

stytucye, bez których stan obecny tylkoby si przeduy. e
z obecnem ministeryum panowanie biurokracyi jest niepodo-

bnem, to wszyscy czuj, a najlepiej ona sama; dooy zatem

wszelkiego starania, aby mu utrudni dzieo reorganizacyi

pastwa, a przynajmniej Galicyi; tern wic bardziej w grani-
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cach dobrej polityki utrzyma si naley. Znakomitym stanu

francuski powiedzia: Polityka jest sztuk rzeczy moebnych,

i powiedzia prawd. Wszake ustrój obecny administracyjny

musi by czemsi zastpiony, niema u nas tradycyi miejsco-

wych, jak w Wgrzech, ale jest zawizek jedynego dzi mo-

ebnego spoecznego ustroju w gminie.

Jakkolwiekbd przyszoby sdzi prawodawstwo w Kró-

lestwie Polskiem z 2 Marca 1864 r., to przyzna naley, e
prawo gminne jest dobre, i e ta instytucya dziwnie si atwo

przyja i funkcyonuje dokadnie, gdzie j tylko zostawiono

samej sobie; ani wtpi, e w Galicyi oka si te same

skutki, cho by moe, e usposobienie ludnoci zostao nieco

zwichnite przez wpyw urzdniczy. Pytanie, czy do skadu

gminy maj wej same ywioy gminne, a wiksza wasno
wej w osobny ustrój, jest podrzdne. Porednie ogniwo po-

midzy gmin a rzdem, winna stanowi instytucya sdziów

pokoju, na wzór sdziów pokoju angielskich, nie wybieranych,

ale wyznaczonych przez koron, którzyby zaatwiali ogólniej-

sze sprawy sdowe i administracyjne, a mianowanych w sfe-

rze ludzi odznaczonych przez wyksztacenie, stanowisko albo

majtek. Mogliby tam znale miejsce z korzyci i wysueni

urzdnicy, o ileby bezpatnie tak zaszczytnej podjli si czyn-

noci. Nie byoby to proste naladownictwo, ale rzecz wywo-

ana przez podobne okoHcznoci. Gzem za jest ta instytucya,

piknie w wieej' wykaza mowie 87-letni mówca, prawnik

i czowiek stanu ^).

Rzecz jasna, e, aby rzd oddawa w nasze rce znaczn

cz wadzy sdowej, administracyjnej i pohcyjnej, musi by
pewnym, e jej przeciwko niemu nie uyjemy, ale na to s
rkojmie w przeszoci ludzi, co nie skalali swego charakteru

ani pochlebstwem dla wadzy, ani ulegoci dla stronnictwa.

1) Lord Brougham na posiedzeniu w Sheffield dnia 7 padzier-

nika r. b.
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Nie tu miejsce rozbiera liczne ulepszenia, które rzd wpro-

wadzi winien, a sejm przygotowa. Dotknem najwaniej-

szego, bo przeksztacenia administracyjnego ustroju; przenie-

sienie go ze rodka na obwód jest tak ogromnem dzieem, e,

jeeli ministeryum potrafi mu podoa, a sejm je uatwi, to

imiona ludzi, którzy je przeprowadz, wieczn okryj si

chwa, a sejm zarobi sobie na prawdziw wdziczno kraju.

Powtarzam, ministeryum potrzebuje koniecznie pomocy sej-

mów. Jeeli mu bd stawiay trudnoci, jeeli nie przyjd

z nim do rzetelnego porozumienia, jeeli goni bd za indy-

widualnymi kadego koronnego kraju celami, zamiast obecnie

wstrzyma wszystkie, dla przeprowadzenia reorganizacyi spo-

ecznej, to nietylko powróci patent lutowy, ale powróc czasy

panowania andarmeryi i policyi, jak to byo w roku 1850.

Do wyboru.

Kochany Ksi! kocz to dugie pismo, które, czy Ci

bdzie mie, nie wiem, ale nie mogc wstrzyma poczucia obo-

wizku, które mi nakazywao wyrzec to, co uwaam za pra-

wd, musiaem j przela w najczystsze serce, które znami.

Prawdziwy Twój przyjaciel i suga.

25 padziernika 1865 r.



1865.

PAWE POPIEL.

KILKA SÓW Z POWODU ARTYKUU P. JÓZEFA SZUJSKIEGO

W FEUILLETONIE DZIENNIKA »HASO« Z D. 8 PADZIERNIKA

ZAMIESZCZONEGO.

Fugisti quia tacuisti, tacuisti quia

timuisti: fuga animi timor est.

Aug. S.

Wiedziaem, ze p. Szujski napisa korespondeney do

» Hasa « z powodu listu mego z dnia 25 Padziernika r. z.,

wszake wietne to pismo zbyt póno dostao si w moje

rce; auj mocno, bo nie lubi zostawa w odpowiedzi du-

nym. Odpowiada dzisiaj i porusza kwestye, odnoszce si

do przeszoci, kiedy obecno tak pena ycia, nadziei i tak

zajmujca, jest mi nie na rk; a jednak odpowiedzie mu-

sz, bo kwestye dotknite i w moim licie i w uwagach

p. Szujskiego, s tak wane, i tak gboko sigaj w ycie

spoecznoci naszej, e rozjanione by musz. Z niektórych

wyrazów pisma p. Szujskiego wnosz, e solidarnie robi od-

powiedzialnym za moje opinie adresata. Odpowiedzialno za

16
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kade sowo, które wyrzekn, za kad zasad, któr posta-

wi, za kady kierunek, który wska, zwykem bra na sie-

bie, a pod adn, jadiolwiek szanown, nie ukrywa si po-

wag. Zdanie, które objawiam mówic do drugiego, chobym
przypuszcza, e je dzieli, do adnej nie obowizuje go soli-

darnoci; jako w danym przypadku ta strona szczególniej jest

podniesion, raz przez w^Tane owiadczenie w kocu listu;

e nie wiem, czy Ksiciu bdzie miym; drugi raz przez t
okoliczno, e Jist nie by mu wprzódy udzielony prywatnie.

Rozpraw z takim przeciwnikiem, jak p. Szujski, z swo-

bodnem witam sercem, taka tylko moe by u\i;eczn, wyja-

ni kwestye, owieca przekonania. Innej prowadzibym nie

móg, bo kada rozprawa publiczna jest dla mnie rzecz su-

mienia, a dlatego przystpuj odrazu do rzeczy, ograniczajc

ile monoci pole dyskusyi, któr p. Szujski z wielkim uro-

kiem talentu pisarskiego, wyobrani i gorcego uczucia roz-

rzuci po caym obwodzie, moe dlatego, aeby go byo tru-

dniej pochwyci. Przedewszystkiem poniewa umia uszano-

wa szczere przekonanie, niech raczy tutaj przyj wyraenie

mojego osobistego szacunku. Po takiem owiadczeniu z ust,

które nigdy nie skamay, pozwoli, e w dyskusyi nie zawsze

moe oszczdz Jego przekonania i sympatyi.

Korespondent z * Hasa «, godnym naladowania przyka-

dem przytoczy najwaniejsze ustpy mojego listu, wszake
streszczajc jego osnow, mówi w kocu: (in cauda venenum)

»e kraj organizacy swoj ma przyj na podstawie poro-

» zumienia si z rzdem tych nielicznych obywateli, którzy

» ostatni ruch obecnie gono potpiaj, którzy rzdowi dadz
> nieznane bliej przeciw rewolucyi gwarancye, otrzymujc

»w zamian od niego penomocnictwo powrócenia kraju w kluby

» uoonego przez nich systemu i porzdku «. Na to streszcze-

nie autor listu si nie zgodzi, ani ktokolwiek list przeczyta.

Tak streszcza i tak dodaje duch stronnictwa, który czyta po-

midzy drukowanymi wierszami, a czyta to, co chce, podka-
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dajc swoje wasne myli na odpowiedzialno autora, aby go

tem atwiej potpi. Rzekby kto, e daem oddania kilku

obywatelom jakiej wadzy dyskrecyonalnej, policyjno-admini-

stracyjnej, kiedy wanie dnoci caego pisma byo, zapro-

wadzenie samorzdu na najszerszych posadach. Nie przeto

wic powagi krajowe miay si porozumiewa z rzdem, aby

kraj w kluby ujmowa, ale poto, aby wzbudziwszy jego zau-

fanie, wyjedna jak najobszerniejsze swobody. Nie zrozumia

przeto myH mojej, nie chc powiedzie zrozumie nie chcia,

ale o to mniejsza, nie to jest punkt gówny, który nas rozdziela.

Odgarnwszy hczne zarzuty, domysy i oskarenia, któ-

remi zasypa p. Szujski przeciwnika, o co mu wanie idzie,

kiedy powtarzajc gówne pisma mojego twierdzenia, ustawnie

powtarza: zgoda; idzie mu o to, czego ja nie chc. Dlatego

hst by si podoba, gdybym nie powiedzia z naciskiem: e
opinia krajowa po takiem srogiem dowiadczeniu, powinna

odtrci ludzi, którzy tylu nieszcz byli przyczyn, a pot-

pi raz na zawsze spisek. List by si podoba, aleby te nie

mia adnej wartoci: bo wszystko, czego pragniemy dla kraju

i na co pomidzy nami zgoda, zdobytem, a szczególniej utrzy-

manem by tylko moe pod tym warunkiem. Rónica pomi-
dzy mn a p. Szujskim w tem, e rozumie albo rozumie

zdaje si, i wypadki roku 1863, dzi zwane nieszczliwymi,

byy nieuniknione, e odpowiedzialno za nie na nikogo nie

spada, albo spada na tych, którzy je chcieh powstrzyma,

a ja twierdz, e byy przygotowane z góry, obmylane przez

ludzi lekkomylnych, fanatyków powicajcych wszystko dla

swego ideau, a bdcych prócz tego narzdziem rewolucyi

europejskiej. I dlatego mimo powicenia i szlachetnoci oso-

bistej niektórych indywiduów, uwaam za potrzebne, za ko-

nieczne owieca pod tym wzgldem sumienie narodowe, cho
wiem, jak za to odbiera si nagrod. Strasznem cierpieniem

przycinieni, winnimy wspólnie usiowa, wspólnie si mio-

wa, nawzajem sobie wybacza; ale to usposobienie wzniose

16*
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w poezyi, w polityce nie wystarczy, winnimy przeto korzy-

sta z dowiadczenia przeszoci, bo temu tylko gorzkie do-

wiadczenie posuy, który uzna, e na nie zarobi. Zwrot

w siebie jest tu koniecznie potrzebny, do tego zwrotu opini

krajow namawiam, bo sam jeden od powrotu podobnych

nieszcz zachowa spoeczno moe. Nikt dzi o rewolucyi

nie myli, prawda, nikt te nie posdzi o knowania i denia
na jej korzy, ale idzie o to, aby zbawienne dzisiejszego dnia

roboty nie byy zniszczone przez ludzi, co sami powoaliby

siebie na zbawców ojczyzny. Dopokdby ludzie, co wywoah
ruch 1863 roku i s odpowiedzialni za jego nastpnoci, mo-

gli by uwaani jako bohaterowie dobrze zasueni ojczynie,

dopóty szereg katastrof prowadzcych nas do przepaci zam-

knitym nie bdzie. Poco zatem czyni margrabiego Wielo-

polskiego odpowiedzialnym za wypadki 1863 roku. Mówic
powanie o bardzo powanych sprawach, nie naley nam wza-

jenmie w bd si wprowadza. Czy margrabia wyrzek albo

nie, sowo o rozciciu wrzodu - obojtna. Wrzód by, a przy-

gotowany zdaa umiejtnie, konsekwentnie, musia pkn, albo

by rozcitym. Na co si przyda takie zaprzeczanie faktów

historycznych. Albo krajowi inaczej, jak prawd suy mo-

na, choby z niej nieprzyjaciele korzystali? Do czego wic
dzi miotanie si na czowieka, który móg mie wady i po-

penia bdy, ale który zaprawd zasuy na to, aby go kraj

oceni, kiedy go ju obcy ocenili. Margrabiego Wielopolskiego

nazywa targowiczaninem, rzecz nie rycerska. Nazwa ta, ró-

norodnie stosowana, zuya si. Znakomity pisarz i zasuony
mionik ojczyzny, nazywa ruch 1863 roku targowic z dou.

W kadym razie wiedzie naley, co jest targowica: Jest to uy-
cie pomocy obcej do zniszczenia prawnego porzdku w domu:

inaczej margrabia; potrafi uy obcej panujcej przewagi,

aby w domu stan prawny postpowy zaprowadzi; kto tego

nie widzi, to albo widzie nie chce, albo do spraw publicz-

nych nie ma pogldu. Widzia to spisek, ale odtrci, bo nie
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chcia wolnego postpu i zdobywania, ale rewolucyi; widz to

i wszyscy Rosyanie polityczni i dlatego maj tak do mar-

grabiego niech. Jeeli korespondent do »Hasa« twierdzi, e
przyczyn powstania by pobór równie nieludzki, jak niepo-

lityczny, to jake wytomaczy opozycy spisku przeciwko

wszelkim instytucyom wywoanym przez margrabiego i dwu-

krotny przeciwko jego osobie zamach. Mówi korespondent, e:

wszyscy powinnimy uczyni aksyomatem naszego politycz-

nego ycia, i wszystkie nieszczcia ostatniej chwili sprowa-

dzi zamach spoeczny, pochodzcy od niego. Niech Bóg broni

narodu od tego nieszczcia, aby aksyomatem jego politycz-

nego ycia, mia sta si bd, i musiabym nie mie ani j-

zyka w ustach, ani pióra w rku, aby nie protestowa prze-

ciwko takiemu politycznemu, historycznemu i moralnemu blu-

nierstwu. Jaki to zamach spoeczny; »czy rozcicie kwestyi

»wociaskiej, czy samorzd administracyjny, czy prawo o wy-

» chowaniu, czy równouprawnieniu ydów, czy wezwanie do

»rady stanu, urzdów, a nawet do swego boku wanie ludzi

» poredniego obozu «.

Zwracam wic korespondenta z wycieczek, w których

goni za utworami wasnej wyobrani, bo nie mówiem ani

»o baniach, które biurokracya szerzy, ani o przestarzaych

»pretensyach, tukcych si po wstecznych mózgownicach, ani

»o wystpowaniu przeciwko naszemu spoeczestwu «, którego

warunki, jak si to niej pokae, znam równie dobrze, jak on;

wszystko to bowiem baamuci tylko zamiast owieca, a py-

tam, czy wszystkich nieszcz od lat ju kilkunastu nie by
przyczyn spisek, przerywajcy peryodycznie roboty tych lu-

dzi, co s zdrowiem i sumieniem narodu. Wkrada si do

szkoy, chwyta chopi ledwo modzieczych lat dochodzce,

zatruwa jego serce, nadyma pych, pozbawia indywidualno-

ci, robic cudzem narzdziem: cay ustrój moralny ju tam

zamglony, tak, e w tym pomroku cnoty od zbrodni czsto

rozezna nie moe. Choroba ta wgryza si a do koci naro-
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dów niesprawiedliwie uciemionych, tern niebezpieczniejsza,

e j zaprawia jad spisku ogólnego rewolucyjnego i zwykle

za narzdzie uywa. Tak wanie stao si w roku 1863. Nad-

ludzkie, wierwiekowe, kosztem zdrowia i majtku usiowa-

nia na drodze organicznej wielkiego obywatela i mionika
kraju, zniszczy odrazu. Znajduje si czowiek, który gienial-

nym podskokiem chwyta w chwiH najwikszego niebezpie-

czestwa spoeczno nad przepaci i na drodze prawnego

ustroju ze wszystkimi warunkami, jakie pooenie dozwalao,

sadowi spoeczno na podstawie, na której moga sobie sze-

rok wyrobi przyszo. Znowu spisek z bezprzykadn wcie-

koci stawa naprzeciwko niemu i powala, miem powiedzie,

olbrzyma, bo w historyi znam mao przykadów walki podo-

bnej, jak ta, któr stoczy margrabia Wielopolski, chcc spo-

eczno polsk ratowa. Nad tem si sumienie krajowe nie

do zastanawia, raz, e ulega pewnym uprzedzeniom, po-

wtóre, e prawdy te rzadko kiedy byy wypowiedziane. Czy

ludzie, sprawcy tyla zego, byli peni mioci i kochali, jak

si wyraa korespondent, nie wchodz. O pojedynczych indy-

widuach staram si zawsze sdzi sprawiedliwie i agodnie,

wiem, e rzecz ludzka bdzi i dlatego nikogo poszczególnie

ani potpiam, ani cigam: ale zasady, ale kierunek, ale uprze-

dzenia, ale pycha, ale stronnictwo, nie mog by do surowo

osdzone i potpione; dlatego powtarzam: opinia krajowa po-

winna potpi spisek jako zasug, jedyny sposób, aby, jeeli

nie pooy mu koca, przynajmniej osabi mu si. Bez po-

trzeby wic broni p. Szujski spoecznoci naszej przeciwko

moim jakoby zarzutom, kiedy powiedziaem najwyraniej, e
przewaa w niej niezmierna wikszo zdrowych ywioów.
Jako pokazao si to na sejmie, na którym caa prawna re-

prezentacya kraju posza instynktowo t wanie drog, któ-

rej pragnlimy, nie dlatego, emy jej pragnli, ale dlatego,

e ywioy krajowe zostawione same sobie, kierowane mio-

ci dobra publicznego, nie parte przestrachem sztucznej opi-
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nii, trafiy na drog zdrow, rozumn, polityczn i juz zdo-

byy dla kraju stanowisko w monarchii. Tak zawsze bdzie

w Polsce, ile razy naród zostawiony wasnym instynktom, po-

sugiwa si zechce ludmi, którzy stanowiskiem, zasug
i znajomoci rzeczy przodkowa mu winni. Niemniej dlatego,

powtarzam, zastp ludzi poczonych jednemi zasadami na

niewzruszonej podstawie, koniecznie potrzebny, bez tego kie-

runku staego nigdy nie bdzie, a wic nie bdzie waciwie
polityki, bo sercem, uczuciem w chwilach krytycznych prowa-

dzi si nie mona, na morzu za politycznem chwile spokoju

s krótko trwae, a niewiadomo, zkd wiatr zawieje. Dzi na-

wet byoby do yczenia, aby si wybitniej odrysoway dno-
ci. Takiego zorganizowania ywioów krajowych pewne stron-

nictwo dopuci nie chce i dlatego kady zawizek jego roz-

trca, i wszystko zrobi, aby ludzi z silnem przekonaniem od-

osobni. Czy zdrowa opinia krajowa tak taktyk przyjmie,

nie wiem; w kadym razie ja jej si nie ulkn, podobnie,

jak mnie nie zastraszy nadmiar troch ju zuytych zarzu-

tów, którymi korespondent z » Hasa* usiuje mnie zasypa,

a które przesiane na rzeszocie zdrowego rozsdku, oka si

nie ziarnem, ale plew, co chwilowo pogld zaciemni moe,
a wnet z wiatrem opada.

Wymowna, lepiej powiem poetyczna filipika korespon-

denta przeciwko ludziom wstecznym, kastowym, ledziennym

chybia celu, bo tych ludzi, a przynajmniej tego stronnictwa

niema. O arystokracyi nikt nie marzy, chyba tylko pewien ro-

dzaj demokratów: kady czowiek poHtyczny przyjmuje zmiany

konieczne w formach ustroju spoecznego, kady si niemi

cieszy; rónica zachodzi w tem: e jedni, zwykym bdem
ludzkoci, bior rodek za cel, drudzy tej pomyki unika

umiej. Dla tych ostatnich bya rewolucya rodkiem nie ce-

lem: rewolucya rozbia dawne spoeczne formy ju przeyte,

aby ludzko wydobyta z nich, przyobleka nowe, na zewntrz

odmienne; co do istoty odpowiedne koniecznym wymogom
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spoeczestwa, którego esencya nigdy si nie zmienia. Kto tu

wic postpowy; czy ten, który przewiduje i wskazuje, jak

nowe ksztaty organiczne ludzko sobie w^yrabia i wyrabia

musi, czy ten, dla którego rok 1789 jest pocztkiem i ko-
cem politycznego rozumu i który z poj, z zawici, z anta-

gonizmu, które ten rok przyniós, wydoby si nie umia.

Klasy rednie nadto mao miay u nas i praktycznej i teore-

tycznej politycznej nauki, aby wyj z tej negacyi; owion je

wic istotnie ten duch miarkowany mioci kraju. Tak byo
we Francyi, czemuby nie byo u nas, bo dopiero dnie czerw-

cowe 1848 roku wyleczyy klasy rednie francuskie z tej cho-

roby. Niepotrzebnie do tej kategoryi zalicza si p. Szujski,

godzien innego miejsca, i przekonany jestem, e je znajdzie,

byle si potrafi otrzsn z pewnych uprzedze albo wizów
przeszoci. Wówczas uzna, e straszna konieczno nie spro-

wadza na spoeczestwa nieszczcia, ale e los swój same

wyrabiaj, e spisek, bro zwyka narodów ujarzmionych, a-
dnemu nie usuy, a niejeden potrci w przepa moraln,

z której wydoby si trudno, e spoecznoci powinny kara
moralnem potpieniem wszelkie polityczne bdy, co on ostra-

cyzmem nazywa; e spoecznoci europejskie szukaj formy

organicznej, odpowiedniej koniecznym potrzebom czowiecze-

stwa, bo w atomizmie rewolucyjnym zosta nie mog; e re-

wolucyi przeto jako ideau stawia niepodobna, bo to po pro-

stu mot, który roztrci dawno zuyt form spoeczn. Niech

kto chce pada na kolana przed tym motem, ja wol zastano-

wi si nad tym spiowym posgiem, co jeszcze nie otarty,

nie wypiowany, przeglda z pknitej formy, którego w ca-

oci nie ujrz, ale którego wietno odgadn mog. T
form organiczn spoeczestwa nie moe zdaje si by co

innego, jak rodzina przywrócona do waciwych warunków
i gmina sigajca do coraz wyszego ustroju pastwa. Czy

za na jego szczycie bdzie król, cesarz, albo prezydent, obo-

jtna; zaley to od przeszoci, ywioów skadowych, praw
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nabytych. Wskazaem, jako ogniwo porednie i doradzaem

sdziego pokoju, wyznaczonego przez koron, co musiao szcze-

gólniej obrazi, kiedy te sowa podkrelone. Tak jest przez

koron, bo sdownictwo jest zawsze atrybucy wadzy naj-

wyszej. Najwolniejsze i politycznie najwytrawniejsze narody

tego trzymaj si porzdku, tem wic potrzebniejszy naszej

na drodze porzdku pocztkujcej spoecznoci.

Te tylko uw^agi w odpowiedzi korespondenta podniosem,

które odnosz si do zasad ogólnych. Cokolwiek odnosio si

do osoby, pomijam; opinia krajowa ma obecnie czem innem

si zatrudnia. Nie bez bólu przyszo mi dzi w tak zanu-

rza si przeszo, kiedy teraniejszo tak si wietnie obja-

wia, odwrómy si przeto od tych przepaci spisku i nieszcz-

cia, które w kocu razem potpiamy, a chodmy, jak po-

wiada mistrz woski, przypatrzy si, jak wiec gwiazdy.
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STANISAW TARNOWSKI.

O ADRESIE SEJIMU GALICYJSKIEGO.

w chwili otwarcia sejmu wydawao si, e przeway

moe opinia wogóle adresowi przeciwna; bya ona do roz-

powszecinion i przez powane gosy popart, a nie mona
zaprzeczy, e miaa wiele za sob. Wród wszystkich bo-

wiem trudnoci pooenia, wobec niepewnoci, jak si obróc

ukady z Wgrami i jak zmian w polityce rzdu pocignie

za sob wiee wejcie bar. Beusta w skad gabinetu, wiza
si naprzód stanowczem orzeczeniem swoich zasad, mogo by
krokiem przedwczesnym i niezrcznym, a postawa milczca

i wyczekujca bya bezwtpienia najwygodniejsz, tem za
atwiejsz bya do przyjcia, e reskrypt cesarski do ministra

Stanu, nie koniecznie obowizywa sejmy do odpowiedzi.

Wszelako, od chwili, jak wszystkie inne wziy ten reskrypt

za powód lub za pozór do adresów, nie móg nasz sejm po-

zosta za nimi w tyle. Byo bowiem rzecz oczywist, e
adresy te bd jak eby odprawion przed Tronem dysput
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kierunku centralistycznego i autonomicznego, a wtedy nie

stan przy swojej chorgwi, nie podnie gosu w obronie

swojej zasady, nie postara si o pewien wpyw na umys
Monarciy i na decyzy korony, byoby to opuci pole walld

w ciwili do gorcej, jeeli nie stanowczej. Adres wic by
musia.

Jaki mia by, oto pytanie, które stawiao si samo,

w chwili, gdy pierwsze byo rozstrzygnitem. Wyznajemy, e
nie bylimy bez obawy o nasz adres, a wyznajemy to z praw-

dziw i nie ma radoci, bo fakt da tym obawom zaprze-

czenie jak najzupeniej sze. Pomijajc ju to, e byhmy przy-

gotowani usysze w tej adresowej harmonii ten akord fa-

szywy, który wszyscy znamy i który przy kadej sposobnoci

odzywa si tak przyjemnie, »jak zgrzyt elaza po szkle «
—

nie byhmy zupenie spokojni o ukad adresu i o przebieg roz-

prawy, ze wzgldu na sam ju ywio polski w sejmie.

Uwaano to nieraz, e u nas w Polsce kada zgoda

z istniejcymi rzdami przechodzi w ulego bezwzgldn,

eby nie powiedzie pask, kady za opór i kada opozycya

nie umie si zatrzyma na innym punkcie, ni w granicach

siedmdziesitego drugiego roku. Uwaga to trafna podobno,

a fakt dla nas samych najszkodhwszy. Nazywamy si jedni

drugich konserwatystami i rewolucyonistami, wstecznikami

i ludmi » czynu «, biaymi i czerwonymi, a im wicej wymy-

la bdziemy takich przezwisk i tytuów, tembardziej bdzie-

my si jtrzy wzajemnie i tembardziej od siebie oddala.

Robimy nawet gorzej i twierdzimy, o jednych, e zaley

im tylko na zachowaniu tego, co maj, majtku, stanowiska(?!),

spokojnej egzystencyi; o drugich, e nie majc nic do strace-

nia, mc dlatego, e w mtnej wodzie poów najatwiejszy.

Dziki Bogu, adna strona nie ma w tem susznoci. Rónica

zapatrywania, jeeli jej ledzi chcemy, bdzie podobno leaa

w tem, e jedni z nas maj wycznie na oku kadorazowe

chwilowe pooenie, jego koniecznoci i te ciasne manowce,
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po których wywija si trzeba, eby z tego danego pooenia

dosta si do lepszego cokolwiek, i tak pomau coraz dalej;

—

drudzy mniej dowiadczeni w sprawach publicznych lub unie-

sieni popdem modoci i temperamentu, widz tylko proste

drogi zasad, a nie bacz, e na tych drogach le zapory,

które czstokro wprost przeby si nie dadz, ale kto chce

si znale po drugiej ich stronie, musi je bocznemi cie-

kami wymija. Na to nie poradzimy, moe tak by musi,

moe poniekd trzeba, eby tak byo, ale e tak jest, zaprze-

cza nie moemy. Jedno atoU powinnimy sobie powiedzie

raz na zawsze, e, ile razy spokojne zachcenie jednej strony

przebierze miar i przejdzie w przesadzon ulego, w po-

chlebstwo i pasko, tyle razy strona przeciwna, uraona

w swojem uczuciu narodowej godnoci, posdzi j o obojt-

no dla sprawy, jeeh nie o odstpstwo, i na odwrót, kady
wybryk, kady tak przed trzema laty zwany rewolucyjny ro-

dek, niby to rewolucyjnym czasem usprawiedliwiony, kady
spisek oparty na powietrzu, musi odstrczy stron przeciwn

od tak zwanych gorcych ludzi, i niech ich usprawiedhwi

przed sumieniem, przed rozsdkiem, przed Bogiem i przed

potomnoci.

Wiedzc, e obydwa te kierunki znajduj si i w naszyra

kraju i w naszym sejmie, lkalimy si o adres. Lkahmy
si, eby zawarty w ciasnem kole prowincyonalnych tylko po-

trzeb i spraw, nie zatraci tego witego znamienia aktu na-

rodowego, które nosi na sobie winien kady akt wychodzcy

od Polaków. Z drugiej za strony nie byUbymy bez obawy

eby wszystkie nasze dawne z rzdem austryackim rachunki

i nasze do niego zaalenia, nie wpyny szkodliwie na ukad
adresu i nie przeszkodziy temu , co dobro naszej sprawy

umieci w nim nakazywao, to jest wypowiedzeniu cisego,

wiernego i staego zwizku z Austry.

Bo nie trzeba sobie tai i trzeba, eby sam rzd o tem

wiedzia, e Austrya, która pomimo zaprowadzonej konstytu-
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cyi u nas w Galicyi dotychczas nie przestaa by pastwem
policyjnem, a do ustpienia pana Schraerlinga z gabinetu bya
niem w naszym kraju zupenie, i która wystpowaa dotd
zawsze jako ostatnia twierdza zasady legitymizmu, dopóki

tyci dwóch charakterów z siebie nie zrzuci, zawsze bdzie

celem podejrze i nieufnoci dla ludzi szczerze wolnomyslnych

i postpowych. Z drugiej za strony, wszelki akt dobrowol-

nego zobowizania si wzgldem jednego z pastw rozbioro-

wych, jest zawsze dla Polaków trudnym i przykrym, i dlatego

byhmy niespokojni, czy adres nie ograniczy si czasem na

zwyczajnych nic nie znaczcych protestacyach wiernoci, i czy

zdoa wyrazi t myl zwizku i przymierza z Austry, które

jest koniecznem nie dla naszej prowincyi tylko, ale dla naszej

sprawy.

Jaki bowiem jest dzisiejszy stan tej sprawy? Z kadym
dniem wyraniej na przekór naszej sawionej cywiHzacyi i tej

wolnoci, o której na art chyba tyle si w Europie mówi,

z kadym dniem wyraniej wystpuje dno pastw wiel-

kich do pochonicia mniejszych; przed chwil utworzyo si

pastwo takie na zachodniej granicy naszych siedzib, a po

drugiej ich stronie, dno ta sama jest, yje i wzmaga si bez

ustanku. Niech sobie te dwie przemoce podadz rk, niech

si te dwa prdy pocz, a zalej nas i wszystko, co koo
nas yje, i zacznie si zabójcze dzieo assymilacyi, absorba-

cyi, unifikacyi, czyh, naszym jzykiem, zacznie si dzieo

mierci i rozkadu. A cho wierzymy, e, jeeli ten potop na-

stpi, to wody jego kiedy opadn, e w jakiej arce prze-

chowa si wolno i Polska, to przecie strach nam myle
jak wieleby on zatopi i jakby ziemia nasza cierpiaa pod

jego wodami. Skoro wic pierwsza burza nas ostrzega i skoro

oznaki niejakie ka nam myle, e ostatni nie bya, có
my innego robi moemy, jak gotowa si do ubezpieczenia

tej tamy, która najbardziej przeciw falom wysunita, pierwsza

musi ich uderzenie wytrzyma. Od chwih, jak Austrya jest
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zagroon, w dalszej lub bliszej przyszoci, ale niezawodnie

przez Prusy i Rosy, od chwili jak jest rzecz pewn, e
w tej walce ona broni musi wolnoci przeciw przemocy,

owiaty przeciw ciemnoci, wiary naszej przeciw innowiercom,

nasze stanowisko wtpliwem by nie moe; stan przy niej

jest to by wiernym naszej narodowej myli, naszej historyi,

naszej przyszoci, a wypowiedzie gono, e si przy niej

staje, jest to da znak ycia za cay naród, jest to przemó-

wi z caej jego zbiorowej duszy.

Otó lkalimy si, e nasz sejm tego stanowiska nie

zajmie; e z jednej strony wzgldy ostronoci, z drugiej al
do Austryi, zalepi go na konieczno wypowiedzenia tej

ogólno-narodowej myli i na konieczno przyjcia tej z Au-

stry zwizanej narodowej polityki. Pomylilimy si; a nigdy

jeszcze z tak szczer radoci nie przyszo nam przyzna si

do pomyki i do winy.

»Mamy te« mówi adres »t podnoszc serca wiar, e
»w moc opatrznego przeznaczenia i wiedziona dziejów koniecz-

»noci, Austrya, aby by, i silniej ni kiedy zakwitn, b-
»dzie w wewntrznym swym ustroju najmocniejszym wyrazem

^poszanowanej wolnoci, a na zewntrz: tarcz cywili-

»zacyi Zachodu, praw narodowoci, ludzkoci
»i sprawiedliwoci. Posannictwo takie byo
»naszem przez dugie wieki. Bez obawy wic od-

»stpstwa od myU naszej narodowej, z wiar w posannictwo

> Austryi i z ufnoci w stanowczo zmian, które Twoje mo-

»narsze sowo jako niezmienny zamiar wyrzeko, z gbi serc

» naszych owiadczamy, e przy Tobie, Najjaniejszy Panie,

> stoimy i sta chcemy*.

Adres nie jest broszur ani artykuem dziennikarskim,

nie moe zasad rozwija ani ich wyprowadza z historyi lub

z natury rzeczy, moe tylko wprost wypowiada, zostawujc

komentarze wanie broszurom i dziennikom. Otó naszem

przekonaniem, w przytoczonych powyej sowach, wyranie
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jest wypowiedziana ta zasada naszej narodowej polityki, któr

nam podaje konieczno historycznej i politycznej logiki. Nie-

jeden wypadek, niejedna zmiana moe t wielk prawd tak

jeszcze zami w przyszoci, e ludzie bd si namiewa
z tego, co dzi wydaje im si pewnikiem; by moe, e Au-

strya sama posannictwa swego, o którym mówi adres, nie

pozna, lub e je zaniedba, ale ono jest i prdzej czy póniej

do spenienia przyj musi, móg zatem sejm i powinien by

w imieniu kraju owiadczy, e bez obawy odstpstwa naszej

myli narodowej, chce Monarchi w posannictwie tem wspie-

ra i e przy niej sta bdzie; a za wielk take zasug po-

czytujemy adresowi te sowa, e »wiadomo wasnego do-

»bra i sumienie innych narodów chrzecijasko-cywihzacyjn

»myl przejtych, nie dozwoli, aby Austrya w penieniu tego

» posannictwa staa odosobnion «. Jest to zwrot poredni do

tych wanie narodów, jest niejako owiadczenie im zoone,

e na drodze takiego posannictwa rzd austryacki nie bdzie

sta sam, ale bdzie mia poparcie swoich ludów; jest niejako

dan mu rkojmi, e do spenienia takiej misyi nie zabrak-

nie Austryi si wewntrznych.

Ustpy powysze, jak wychodz niezaprzeczenie poza

obrb spraw prowincyonalnych i wkraczaj na pole ogólnej

polityki narodowej, tak z drugiej strony cigaj si do za-

granicznej pohtyki rzdu. Nie eby miay krytykowa zoli-

wie, jak adresy sejmów niemieckich, wszystkie przesze bdy
wszystkich austryackich dyplomatów, ale e wskazuj na

przyszo jedyn stron, w której Austrya znale moe
prawdziw podpor i prawdziwe przymierza. Tak daleko nie

móg siga adres adnego innego kraju koronnego, bo ich

sprawy rozstrzygnite lub rozstrzygn si mogce w onie

Monarchii samej, nie potrzebuj si troszczy o zagraniczne

jej stosunki. Inaczej za ma si rzecz z nami, których sprawa

»najbardziej europejska « wychodzi poza zakres wewntrznych

spraw pastwa austryackiego.
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Ale jeeli z obowizku jedynego dzi swobodnie prze-

mawiajcego organu polskich opinii, jeeli z koniecznoci tak

wanego dla nas ogólnego pooenia Europy, adres nasz do-

tkn musia tych spraw dalszych i tych zasad ogólniejszych,

to nie móg z drugiej strony pomin milczeniem spraw i po-

trzeb naszej prowincyi i stanowiska, jakiego ona dla siebie

pragnie w tym organizmie pastwowym, którego jest czci.
Ale nie mogo by wtpliw^oci; prawa i interesa kraju

s tak widoczne, e ludzie, którzy na wszystkie inne kwestye

czy to szczegóowe czy ogólne zapatruj si inaczej, zgadzaj

si jednomylnie na to, e centralizacya jest dla nas równie

zgubn, jak dla Pastwa, e wolny rozwój wszystkich narodo-

woci jest jedynym warunkiem jego siy, a federacya jest

ostatecznie jedynym prawdziwym i trwaym wyrazem jednoci

Pastwa. Ze wic Izba przemawia bdzie ze stanowiska

i w obronie krajowej autonomii, to wiedzielimy wszyscy z góry;

inaczej by nie mogo.

A w tym zakresie take, odpowiada adres w zupenoci

uczuciom i deniom kraju; nie formuuje wprawdzie jego

da i nie wylicza ich po kolei, nie przesdza nic o przy-

szej konstytucyi pastwa, ale w wyrazach ogólnych tak do-

bitnie stanowisko swoje okrela, e ani kraj, ani rzd, ani

sprzymierzecy, ani nieprzyjaciele nie mog si pomyli i mu-

sz zrozumie odrazu, czego chcemy:

» Otworzye na nowo. Najjaniejszy Panie, drog wy-

»tknit Manifestem z dnia 26 Wrzenia, na której, za wspó-
> udziaem ludów Twoich, zaoone by maj podwaliny do

> nowej budowy konstytucyjnej. Skoro nadejdzie pora, przy-

» stpimy do tego zadania z ufnoci i otuch, bo przekonam

>jestemy, e gdy uznane Najwyszym dyplomem z d. 20 Pa-

• dziernika 1860, prawa i dziejowe tradycye krajów w skad
» Pastwa wchodzcych dojd do zupenego uwzgldnienia,

»a orzeczenie ludów Twoich Najjaniejszy Panie, wolnym
* przez legalnych reprezentantów ich wypowiedziane gosem,
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» skutek otrzyma, niepodobnym stanie si ju system centra-

»lizacyi, która paraliujc siy ywotne ludów,
»podkopywaa i wtlia to, co stanowi caego
»Pastwa potg. W owym to zgubnym systemie

»ley przyczyna mnogich cierpie naszych i klsk
»P ans twa i t, d.«.

Otó, tak jak ustpy, o których mówihmy wyej, okre-

laj stanowisko narodu polskiego w ogólnych sprawach euro-

pejskich i stanowisko Gahcyi w sprawie polskiej, tak ustp

dopiero przytoczony, okrela stanowisko, jakie ta prowincya

zaj chce w przyszym ustroju pastwa, i jej stosunek tak

do rzdu, jak do innych ludów cesarstwa i do ich rónych

dnoci. A skoro tak jest, skoro adres obejmuje te dwie za-

sady kardynalne i skoro je wypowiada otwarcie i stanowczo,

przeto miao nazwa go moemy nietylko odpowiednim

i wyczerpujcym adresem, ale aktem wielkiego poHtycznego

znaczenia; chciehbymy równie miao módz powiedzie, e
jest stanowczym programem naszej krajowej i narodowej po-

lityki, programem ze wiadomoci przyjtym, a przeto obo-

wizujcym.
Za to rczy nie waymy si; dziwne bowiem, jak mów

jeden stary pisarz, s naszego narodu dowcipy, a ze wszyst-

kich wiatrów najmniej jednostajnym jest powiew aurae popu-

laris. Moe z gabinetem zmieni si postpowanie rzdu
wzgldem nas i wytómaczy poniekd zwrot opinii, moe
opinia ta bez winy rzdu da si omami jakim zudzeniom

i sztukom cudzoziemskich lub swoich kuglarzy; moe by, e
niejeden z nas od zdrowych tych zasad odstpi. Ale cho
przypuszczamy, przecie si odmiany takiej nie spodziewamy,

a nadziej nasz zasadzamy na fakcie, który nie jest bez zna-

czenia. Wiadomo, e adres tak, jak zosta uchwalonym i do

Wiednia przesanym, nie jest z jednego rzutu, ale, e by
przedmiotem dugich pozasejmowych narad poselskiego koa,

e z czterech podanych projektów kade zdanie, kade sowo

17
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niemal byo waone i dyskutowane, nie przez kilku ludzi, nie

przez ciao spokojne i zgodne, jak komisya z kilku czonków

zoona, ale przez cae grono polskich posów, z którycti ka-

dy móg podawa swoje pomysy i stawia zarzuty. Byy te,

o ile wiemy rozprawy dugie i wyczerpujce w kole posel-

skiem, a skoro pomimo wszystkich rónic i odcieni w zda-

niach, projekt adresa taki, jak zosta uchwalonym, przyjty

by przez owo koo nie w skutku znuenia, nie w skutku

groby bezwzgldnego uycia wikszoci gosów, nie pod wpy-
wem zapau ani atwego u nas uniesienia, nie z powodu ko-

niecznej wobec partyi to-jurskiej sohdarnoci w gosowaniu,

której niejeden czasem zdanie swoje podda musi, ale skoro

przyjtym by po gbokim namyle, z przekonania, bez a-
dnych z adnej strony skarg i zaale, skoro tak jest, wolno

nam sdzi, e zwizek z Austry ze stanowiska polskiego,

a ze stanowiska poddanych austryackich autonomia wszyst-

kich krajów koronnych i zabezpieczenie narodowych praw

wszystkich ludów, wolno wierzy, e te zasady s uznane

i prz\jte przez cay kraj i e je kraj uwaa za punkta stae,

za aksyomata swojej polityki. alilimy si nieraz i gorzko na

brak jednomylnie przyjtego, staego u nas kierunku w spra-

wach publicznych, narzekalimy nieraz i susznie, e nie mamy
drogi wytknitej — nie chcielibymy udzi siebie ani dru-

gich, ani przedstawia rzeczy lepiej jak s, wszelako, to przy-

jcie przez koo poselskie aktu tak wanego i zasadniczego

jak projekt adresu, przyjcie idce tym razem tylko z rozumu

i z przekonania, daje nam nadziej, e s zasady, na które

wszyscy zgodnie pisa si moemy, e cokolwiek nas skdind
dzieho, jest grunt, na którym wszyscy spotka si moemy.
Zasady adresu mog by dla nas doskonaymi punktami wy-

tycznymi w naszej drodze tak cikiej, i tak pokrzyowanej;

jeeli ich z oka spuszcza nie bdziemy, znajdzie si sama
z siebie owa jedno kierunku, której brak czulimy tylokro-

tnie i tak bolenie.
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Oprócz zasad za naleao umieci w adresie i wdziczne

uznanie tego faktu, e przez rok ubiegy rzd da krajowi

wicej zakadów sw^ojej dobrej woli, nieli si to stao przez

wiele, wiele lat poprzednich, a wobec namitnych i niespra-

wiedliwych napaci na dzisiejszych doradców korony, naleao
dla samej prawdy, jeeli ju nie dla innych powodów, da
i im dobre sowo zaufania i szacunku. W odnonym ustpie

adresu upatrzono taki nadmiar wdzicznoci, e w caej jego

osnowie nie chciano ju widzie nic prócz unionych podzi-

kowa. Ile jest dzikczynie w ustpach, które przytoczylimy

wyej, i jak sejm kania si w nich do ziemi za to, czego kraj

nigdy nie dosta, to czytelnik ju móg osdzi, a oto poda-

jemy jedyny ustp adresu, w którym si mieci rzeczywisty

wyraz wdzicznoci:

»W tej nadziei utwierdza nas sankcya udzielona wielu

» pracom organizacyjnym naszego sejmu, utwierdza nas wy-

»bór Ma wzrosego poród nas i znajcego nasze stosunki

»i potrzeby, na pierwszy w kraju urzd Twojego, Najjaniej-

»szy Panie, Namiestnika, utwierdza nas zaufanie w szczero

» zamiarów obecnych doradzców korony «. Gdzie tu przesada,

gdzie pochlebstwo, czy dla cesarza, czy dla ministra, czy dla

namiestnika, gdzie ten zbytek wdzicznoci? nie podejmujemy

si tego wynale i musimy staranie to zostawi bystrzej-

szym dowcipom. Zdaje nam si jednak, e gdyby sejm w adre-

sie nie by wspomnia o sankcyi danej wasnym jego uchwa-

om, o mianowaniu namiestnikiem tego wanie ma, którego

kraj przez dugi czas wszelkimi sposobami rzdowi wskazy-

wa, byby postpi nie jak ten, który swoj godno zna

i wysoko nosi, ale jak czowiek le wychowany, który za

przysug gow nawet nie skoni z bojani, eby sobie nie

uchybi. e za ministrowi, który prawda niewiele dla kraju

naszego zrobi, ale zrobi niejedno, i niejedno ze mu oszcz-

dzi, e temu sejm da dobre wiadectwo i to w chwili, kiedy

17*
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go z innych stron niesuszaie szarpi i szkaluj, tego prze-

cie nikt nie bdzie aowa ani sejmowi wymawia.

To za, co adres w ogólnych tylko wypowiedzia so-

wach, to odbyta nad nim rozprawa uzupenia, rozwina,

i dowodami popara. Nie wiemy, czy bya kiedy w naszym

sejmie dyskusya równie wszechstronna i wyczerpujca, zdaje

nam si, e nie byo nigdy tak jednolitej i tak dobrze wiad-

czcej o politycznem uzdolnieniu naszych posów, a zatem

i naszego kraju. adna bowiem strona pooenia czy to na-

szego, czy te pooenia Monarchii nie bya pominit — prze-

ciwnie, kady z kolei mówca coraz inn bra pod rozwag

i wywieca, a wszystkie te gosy wzite razem skadaj bar-

dzo wietny komentarz do adresu, w którym zasady tego

nietylko obszernie s rozwinite, ale zarazem wytómaczone

s i powody, dla których kraj nasz tych tylko, a nie adnych
innych zasad trzyma si moe i musi. By nawet w tych

wszystkich mowach pewien, nie wiemy czy umylny lub przy-

padkowy, artystyczny szyk i porzdek. Pierwsza mowa na-

kreha ogólny obraz sytuacyi pastwa i naszego stosunku

w pastwie; nastpne podnosiy z tego ta ogólnego pewne

momenta, które wymagay szczegóowego rozbioru — ostatnie

wreszcie przemówienia, powicone byy sprawom domowym,
stosunkom wewntrznym galicyjskim, a e wszystkie z jednej

pyny myli i jednym duchem byy przejte, przeto ukaday
si naturalnie w cao nietylko zupen i zaokrglon, ale

rzeczywicie imponujc.

Ogólny ów obraz pooenia Austryi dawaa mowa pana

Rodakowskiego; najwaniejsze szczegóy tej sytuacyi rozwinite

s w mowach panów Adama Potockiego i Ludwika Wodzic-

kiego — wreszcie sprawy domowe, wane bardzo a smutne

stanowisko witojurców, osdzone s w gosach panów Krze-

czunowicza, Grocholskiego i Zyblikiewicza.

Gdyby pan Rodakowski przemawia by z trybuny do
wysokiej, eby gos jego móg byl rozej si szeroko i da-
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leko, gdyby zamiast w skromnej Izbie prowincyonalnej mówi
by w Paryu lub przynajmniej w Wiedniu, nie wtpimy, e
gos jego byby si silnie odbi w opinii europejskiej, a moe
nawet w opinii rzdzcych mów stanu. Tutaj, w onie sejmu

galicyjskiego, przemawia szan. pose do nawróconych, a ra-

czej wypowiada to, co tkwi we wszystkich umysach, bo

stanowi esency naszych przekona i dnoci, sam tre
ycia zbiorowego, którem wszyscy oddawna yjemy. Zdarzyo

nam si sysze dziwn krytyk tej mowy: pan R. nie po-

wiedzia nic nowego! Ale có nowego by powinien, co móg
powiedzie nowego ? co jest nowem w naszem lub w pa-
stwa pooeniu ? Zapewne, nowe s to warunki egzystencyi,

które mu stworzy wypadek wojny pruskiej, ale to przecie

nie nowe dla nas, e dawna polityka do tego doprowadzi

musiaa; czy mówic o sposobach ratunku mia zrobi nowe

odkrycie? niestety, prawda raz odkryta nie zostawia ju nic

do szukania, a odkryhmy j nie dzi dopiero i wiemy do-

brze, jak Austrya by powinna, jeeU ma by potn
i trwa. Czy w stosunkach zewntrznych moe dao si

co nowego powiedzie ? Nie o nowe pomysy tu chodzio,

ale o sformuowanie odwane, jasne i wyczerpujce prawd

starych nie do dotychczas uznanych, o poparcie ich takimi

dowodami, któreby mogy zrobi skutek i wraenie nie na nas

Polaków, z których duszy mówca wyj swoje sowa, ale na

rzd, i na opini jeeli nie europejsk, to przynajmniej au-

stryack. O to mówcy chodzio, i tu mona mu przyzna, e
cho nie wynalaz nic nowego, wypowiedzia nasze polskie

zapatrywanie na sprawy Austryi i na sprawy europejskie na-

wet, tak dobitnie, i tak wszechstronnie, e je streci w spo-

sób tak zgodny z uczuciem narodowem, jak tego dotychczas,

w ostatnich przynajmniej czasach, aden gos polski ywy
czy drukowany, nie zrobi; i mamy to sobie za rzecz niema
wcale, e w tej niepewnej chwili, kiedy si wa przysze losy
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monarchii i wiata, polska opinia, polskie uczucie, przemówiy

tak silnie i tak stanowczo.

Jakkolwiek czytelnik wieo jeszcze ma t mow^ w pa-

mici, przecie nie oparlibymy si pokusie powtórzenia jej

treci, gdybymy pisali pamitnik historyczny obecnego sejmu.

Teraz atoli nie pozwalaj na to drobne prawdziwie przegl-

dowe rozmiary naszej pracy. Musimy wic ograniczy si na

prostem powiedzeniu, e dwie ogólne, gówne myli adresu,

to jest czno sprawy polskiej z istnieniem i potg Austryi

i konieczne w^ przyszoci starcie pomidzy Austry a innemi

pónocnemi i wschodniemi mocarstwami z jednej strony,

a z drugiej konieczno dla Austryi oparcia si na wolnych

równouprawnionych narodowociach, w mowie pana Roda-

kowskiego znalazy wietny komentarz historyczny, polityczny

i filozoficzny.

Gdy za ta strona ogólna, i e tak rzek, niezmienna,

naszego pooenia dostatecznie zostaa wywiecon, wypadao
mówcom nastpnym wzi pod rozbiór jego szczegóy, jego

warunki chwilowe i przechodowe. Pomidzy tymi na pierw-

szem miejscu stoi ten zgubny dla nas prd centralistyczny,

który nie wpywa wprawdzie bezporednio na stae zasady

naszej polityki narodowej, ale za to wpywa silnie i szkodli-

wie na stan naszego kraju, a który teraz, z okazy i adresów,

moe z powodu pewnych waha w rzdzie, wystpi mielej

i gwatowniej, ni kiedykolwiekbd. Gzem dla nas jest ten

kierunek, to wypowiedzia wprawdzie p. Rodakowski w ogól-

nych zarysach, ale wobec rozpraw adresowych po sejmach

niemieckich, odpowied ogólna nie wystarczaa, pryncypia

i skutki centralizacyi wzi pod rozbiór cisy i szczegóowy

ze stanowiska polskiego i ze stanowiska prawdy, byo w dzi-

siejszej chwili koniecznoci pooenia; a wyrazem tej ko-

niecznoci bya mowa p. Adama Potockiego. Bya ona odpo-

wiedzi naszego kraju na zarzuty sejmów niemieckich prze-
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ciw dzisiejszemu systemowi rzdu, i bya zarazem surowem

potpieniem systemu dawnego. Zarzuty eentralistów obracaj

si zawsze okoo tego nacignitego faktu, e zawieszenie kon-

stytucyi lutowej byo powodem wszystkich klsk Austryi i jej

zego zarzdu wewntrznego. Na to tedy odpowiada p. Po-

tocki, a sowa jego potwierdza powszechna opinia kraju, tak

jak potwierdzaa je Izba, e w administracyi politycznej nic

si nieszczciem nie zmienio za dzisiejszych rzdów, ale

owszem, e zostaa ona tak, jak bya za sawionej konsty-

tucyi lutowej — jeeli zatem ona jest powodem zego, to nie

dzisiejszy gabinet za to ze odpowiada winien. Tem mniej

za spada na moe odpowiedzialno za niepowodzenia czy

to wojenne czy dyplomatyczne, skutki fatalne ale nieuniknione

tej nieszczliwej sytuacyi, któr dzisiejszym ministrom zosta-

wia konstytucya lutowa i jej reprezentanci.

Zarzuty te zatem s faszywe, jak faszem jest, eby

przeciwnicy centrahzacyi byh przeciwnikami wolnoci. S oni

tylko nieprzyjaciómi tej wolnoci udanej, która posuguje si

formami konstytucyjnemi, eby pod jej zason krzewi prze-

moc jednych nad drugimi czyli niewol. Przeciwko takiemu

kamstwu wolnoci zawsze wystpi musz jej prawdziwi wy-

znawcy, a takiem kamstwem od pocztku do koca, kam-

stwem w zarodzie, w objawach i w skutkach, bya ta wanie

centrahzacya, ta konstytucya, która dopuszczaa, »e ministro-

»wie z trybuny gosiU zadawnienie praw, e dawali przewag

» jednej narodowoci nad drug, e pewnym narodom odma-

» wiali w ich yciu krajowem owych oznak wewntrznego y-

»cia narodowego, bez których aden naród obej si nie

»moe«. Dzi widzimy w rzdzcych przynajmniej zacno

charakteru i szczero zamiaru, i dlatego mamy do nich ufno,

nie eby pooenie nasze miao dzi by takiem, jakiem by
powinno, ale e od tych doradców korony spodziewamy si

lepszego na przyszo.



— 264 —

Konieczne za uzupenienie tego zwrotu przeciw centra-

lizacyi, znajduje si w sowach pana Ludwilia Wodzickiego.

Pan Potoclfi powiedzia, czem bya dla nas miniona centrali-

zacya, powiedzia, e jej na przyszo nie cicemy. Ale gdyby

ona przecie mimo to miaa powróci, cómy wtedy zrobimy,

comy zrobi powinni? Pytanie nader wane, na Ictóre nieba-

wem moe odpowiedzie nam przyjdzie. Pan L. Wodzicki od-

powiada na, jak nastpuje: > Oddajemy si Austryi, ale si

>jej nie zaprzedajemy; byoby wielkiem nieszczciem, gdy-

>bymy w przyszoci mieli przej do opozycyi, s jednak

> pooenia, w których pozostajc zawsze wiernymi podda-

» nymi, zrobibymy to musieli. adne naprzykad
»wzgldy nie zniewoliyby nas do wzicia p o-

>wtórnie udziau w fikcyi politycznej, która
>si nazywaa cianiejsz Rad Pastw a«. Oto

konieczna po poprzednich dwóch mowach, jedyna praktyczna

i moliwa konkluzya; nie do krytykowa, co byo, nie do
wiedzie, jak si dzi stoi, trzeba wiedzie zawczasu, co si

bdzie robi jutro. Orzeczenie powysze dodaje rys ostatni do

tego obrazu pooenia Galicyi, który zoya rozprawa adre-

sowa, rys bardzo wany, skoro jest wskazówk przyszego jej

zachowania wobec pewnych ewentualnoci. Nie przesdzajc,

jakby w danym razie wypada decyzya sejmu, szczliwi je-

stemy, e strona ta draliwa zostaa dotknit, i to w spo-

sób odpowiedni przekonaniu znacznej czci jeeli nie caoci
kraju.

Znalelimy w mowie pana L. Wodzickiego inn jeszcze

myl znacznej doniosoci. Przeczuwajc, e stronnictwo cen-

tralistyczne spróbuje moe uj nas Polaków jakiem na po-

zór odrbnem stanowiskiem w monarchii, byle mogo pano-

wa nieograniczenie nad innymi sowiaskimi narodami, zwraca

mówca uwag izby na to, e adna wolno nie potrafi osta

si dugo, jeeli naokoo siebie nie bdzie miaa wolnoci in-

nych; wolno nasza musi by zwizan z wolnoci postron-
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nych nam ludów monarchii, inaczej bdzie sab i niepewn

ycia. »I dlatego bez radoci przyjlibymy stanowisko uprzy-

»wilejowane, bo jeeli prawa narodowe innych nie byyby na-

» leycie uznane, nie moghbymy wierzy, e nasze wasne

» dugo bd szanowane « . Sowa obosieczne, wymierzone z je-

dnej strony przeciw owej mniemanej odrbnoci GaUcyi,

litór nas centralici moe wkrótce kusi zechc, z drugiej

do wszystkich ludów sowiaskich Austryi, które mog po-

równa ten gos polski z gosami witojurskich panslawi-

stów, i wycign z tego porównania wniosek wcale ciekawy

i nauczajcy.

A wic ta rozprawa adresowa bya czem bardzo pi-

knem, moe nawet wzniosem, bya otwartem wypowiedze-

niem i dostatecznem rozwiniciem zasad naszej polityki na-

rodowej, naszego postpowania na przyszo, w zgodzie z na-

sz history, w zgodzie z prawd i ze sprawiedliwoci, bya

uczciwa i godna narodu, który sam jeden z tych, co maj hi-

story, moe o sobie powiedzie, e nigdy nikomu nic zego

nie zrobi? Tak jest, i dlatego moemy si ni cieszy. Ale

i ona nie obesza si bez goryczy; ów ton faszywy, który

niestety nigdy nam w uszach brzcze nie przestaje, ów

zgrzyt elaza po szkle, owo sowo obcego nam ducha i obcej

wiary, które z ambon Chrystusa przez dugi czas po cichu,

a dzi coraz goniej szerzy zaczyna ewangeli antychrysta,

sowo to dao si sysze i przy tej sposobnoci. Mielimy

nadziej, e pomimo wszystkich politycznych zawici lub sym-

patyi, posowie którzy si ruskimi mieni, zechc si ruskimi

pokaza, odkd rzucono na nich w dzienniku » Sowo « tak

brzydki cie zdrady narodu; a jeeli ju nie to, to przynaj-

mniej oddawaUmy si tej nadziei, e ksia katohccy, skoro

na nich pado z ich wasnego obozu podejrzenie odstpstwa

od wiary, tego przynajmniej wyprze si zechc, przez wstyd

choby, jeeU nie przez wierno i mio dla swego kocioa.

Wszak kady z nas na chrzcie przyrzeka, e przyzna si
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miao do swojej wiary, gdyby go o ni zapytano i gdyby

bya wtpliw. Po artykuach »Sowa « w takiem wanie po-

oeniu znajdowali si ci posowie; mona byo sdzi prze-

cie, e to jedno przynajmniej zrobi, e cho si zaparli

wszystkich prawd politycznych i historycznych, przyznaj si

do jednej przynajmniej, do prawdy reUgijnej. Sposobnoci nie

brako. Pan Henryk Wodzicki mówi o rehgijnej stronie po-

oenia, mówi komentujc sowa adresu, e Austrya jeeh ma
by tarcz wiary, wolnoci i cywilizacyi, bdzie musiaa zarazem

by tarcz wiary, a jakiekolwiek midzy nami (w Galicyi) za-

chodzi mog rónice, na tem polu przynajmniej, na polu

wiary, wszyscy zgodnie stan moemy. Zdawaoby si, e
cho jeden z posów witojurskich zechce skorzysta z po-

danej sposobnoci i zmy ze siebie i z drugich ten zarzut,

który na nich ciy, e si przyzna cho jeden do tej jedno-

ci religijnej, e j zatwierdzi choby tylko jednem sowem:

tak. To byoby nam wystarczyo, ale tego sowa czekaUmy

nadarmo. Wstrzymujemy si od sdu, bo w takich rzeczach

wyrok nie naley ju do opinii dziennikarskiej, ale do bisku-

pów i do gowy kocioa katolickiego w Rzymie.

Za to usyszelimy co innego; Credo pohtyczne tych pa-

nów, symbol wiary nie apostolski ani nicejski wprawdzie, ale

istnie wiedeski, zoony monaby myle przez apostoów

centraUzmu pod natchnieniem witego Schmerhnga. Tak jest,

ci panowie daj przywrócenia konstytucyi lutowej i ry-

chego zwoania Reichsratu, a w Galicyi daj podziau na

dwie kurye, rusk i polsk, i dwóch wydziaów, ruskiego

i polskiego. Z jakich powodów, wszyscy wiemy; s tak uci-

skani, tak przeladowani przez Polaków, e nie pozostanie im

wkrótce nic, jak wynosi si z ojczyzny. Przeladowania te

wyliczy jeden z mówców (którzy nie wezm nam za ze, e
ich ruskimi nazywa nie bdziemy) i zobaczymy zaraz do

czego one si redukuj. Na teraz pozwolimy sobie zrobi tym

panom dwie przyjacielskie uwagi. Naprzód, e gniew, namit-
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no, zo, wszystko to li doradzcy. Ani si czowiek spo-

dzieje jak go doprowadz do kroku, którego potem auje.

Gdyby ci panowie nie byli si tak uwzili bd co bd za-

wadza polskim dnociom na drodze, nie byliby stanli

przed Izb w tej niewygodnej pozycyi, w jakiej si znaleli,

gdy ks. Dobrzaski przeczyta ich adres i zada, eby go

Izba przyja. Co bowiem z tern factum zrobi, nie wiedzia

nikt, a najmniej ci, którzy z niem wystpili; ksidz Dobrza-

ski da, eby »toj adres by wid nas pryniatyj« — ale co

znaczy miao »wid nas« i przez kogo mia by przyjty, tego

nikt nigdy dowiedzie si nie móg. Adres mniejszoci daby

si zrozumie, gdyby by osobnym projektem mniejszoci ko-

misyi, ale adres kilku lub kilkunastu posów obok adresu

przez sejm uchwalonego, posany »wid nas«, na rce mar-

szaka zapewne, to przecie pomys tak potworny, e si daje

wytumaczy chyba tylko niepohamowan chci droczenia.

Zakopotah si nim nawet sami autorowie; zapytani, czego

waciwie chc ze swoim adresem, po naradzie dopiero zde-

cydowali, e daj, aby Izba przesza do porzdku dziennego

nad projektem wydziau, a ich projekt wzia natomiast pod

obrady. Tak wic adres zosta wnioskiem, zosta przynajmniej

czem, co si parlamentarnie dao okreh i poj, a nastp-

nie pokrajany na kawaki, wystpi przy rozprawie szczegó-

owej jako szereg poprawek do wydziaowego projektu. Caa
ta sprawa tak nieszczhwie ujta i poprowadzona, nietylko

nie suya za przeciwwag adresowi wikszoci, ale nawet

pozornego efektu zrobi nie moga, bo zbyt widocznie wysza

z samej chci dokuczenia wikszoci. Ale na zo drugiemu,

postawi siebie w pooeniu faszywem i niedogodnem, to do-

prawdy niedobre wyrachowanie.

A nietylko w naszym sejmie postawi witojurców ów

adres w faszywem pooeniu; postawi on ich jeszcze w wie-

tle mniej korzystnem, ale za to prawdziwem przed innymi

sowiaskimi szczepami w Austryi. Byo bowiem rzecz przy-
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jt, e mniemani reprezentanci Rusinów reprezentuj zara-

zem ide i patryotyzm sowiaski, e tego charakteru so-

wiaskiego strzeg wierniej jak Polacy, i z tego t^iuu odzy-

wali si oni nieraz do sympatyi innychi Sowian w monarcliii.

Dzi któ im uwierzy, jeeli zechc mówi o przyszoci So-

wian, kiedy przyszo t otwieraj prob o t ustaw, która

wszystkich Sowian razem poddaje pod przemoc Niemców?

Jakie \\Taenie zrobi ów adres »wid nas« w Czechach albo

na Morawie ? Mio jest wprawdzie dla serc nieszlachetnych

zrobi na zo drugiemu, ale ludzie roztropni powinniby

o tyle tylko tej prz\^emnoci sobie pozwala, o ile im to sa-

mym szkody nie przyniesie.

Dlaczego za partya witojurska potrzebuje Reichsrathu,

to wytumaczy ksidz Naumowicz w mowie dugiej a tsknej

i rzewnej jak elegia. Oczywicie dlatego, e Polacy przela-

duj Rusinów, a minister stanu zostaje »w miosnych stosun-

kach z wikszoci «. W czem za ley przeladowanie? Oto

w tem, e mniejszo sejmowa nie jest wikszoci. Do tego

redukuje si wszystko, ale jak na to poradzi, doprawdy nie

wiemy. Liczebna wikszo Rusinów w kraju, ma w sejmie

mniejszo, powiadaj witojurcy; byoby to wielk niespra-

wiedhwoci, gdyby prawo wyborcze byo wyrzeko, e z je-

dnej strony Sanu tysic ludzi naprzykad wybiera jednego po-

sa, a z drugiej dziesi tysicy — ale tak nie jest; prawo

jest to samo, i wiksza cz kraju wysya wiksz Uczb po-

sów; jeeli za w tej liczbie witojurcy nie s sami, to temu

nikt nie winien oprócz wyborców, którzy nie samych tylko

witojurców na sejm wybieraj. Ale na wol wyborców a-
dna ustawa wpyn nie moe, i ani pan Schmerling, »za

którego rzdów byo jeszcze jakie prawo*, jak to ks. Nau-

mowicz powiedzia, nie mogc wstrzyma si od umiechu,

ani popularny i nieodaowany hr. Mensdorff, któremu dostaa

si przecie jedna w caem pastwie oracya pochwalna (do-

mylamy si, e nie za konwency gasteinsk, ale za stan
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oblenia w Galicyi), nie byliby mogli wyda prawa nakazu-

jcego ludom Austryi tych tylko ludzi wybiera na posów,

których im wskae Monitor witojurców: » Sowo «.

Zaalenia te wszystkie zreasumowa komisarz rzdowy,

a wykazawszy, e nie maj adnej podstawy, skoczy temi

znaczcemi sowy, e jeeli dania tych panów cigaj si

do podziau kraju, jeeU o to si skar, e temu daniu nie

stao si zado, to przesze Ministeryum take go nie uwzgl-

dnio i uwzgldni nie mogo; przyczyna za ley gbiej ni

upatrywa jej chc ordownicy podziau. Sapienti sat, i pra-

gnUbymy szczerze, eby posowie witojurscy chcieli wzi
te sowa pod rozwag. Moe to przynajmniej zdoa zrobi na

nich wraenie, co im mówi reprezentanci rzdu. Nasi poso-

wie nie mówih do nich na darmo, bo nigdy si prawdy na

darmo nie broni, ale niezachwiali uporu ani zej wiary prze-

ciwników.

I znowu wypado, e role byy jak eby rozdane; pan

Krzeczunowicz zbija ów adres ruski i wszystkie fasze i adresu

i mów motywujcych, pan Grocholski przypomnia te krzy-

wdy, które witojurcy nam Polakom i Rusi od lat szeciu

wyrzdzaj przy kadej sposobnoci, a mianowicie w Radzie

Pastwa, pan Zyblikiewicz wreszcie protestowa, jako z urodze-

nia Rusin, a z obrzdku unita, przeciwko tej bezprawnie uzur-

powanej nazwie jedynych reprezentantów Rusi, któr bez-

wstydnie popisuj si czytelnicy » Sowa «, autorowie wiado-

mego Memoryau o podziale Gahcyi i dzisiejszego adresu.

atwa i zawsze pena ognia wymowa pana Zyblikiewicza,

nigdy zdaniem naszem nie pokazaa si pikniejsz. Zapa

waciwy temu mówcy tem silniejsze robi wraenie, e obu-

rzenie jego nie przechodzio w oskarenia, a choszczc nie-

miosiernie uczynki i dnoci, ludzi nie jtrzy i nie rani;

panowa nad wasnym zapaem i trzyma go na wodzy, musi

by dla mówców rzecz nie atw, ale opaca si sowicie,
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bo sowom ich nietylko siy i wagi nie odejmuje, ale jej

owszem dodaje.

Jest tedy adres uciwalony, a w tym adresie wypowie-

dziane zasady polityl^i krajowej i narodowej; ale czy przez

to ju wszystko zrobione? nie. Nie do jest wytkn sobie

drog, trzeba si jej trzyma; a tu napotkamy trudno nie-

jedn, na któr prz^'gotowa si naprzód wypada.

Pierwszem trudnem pooeniem, w którem znale si
moemy w najbliszej ju przyszoci, bdzie to nowe ukon-

stytuowanie Monarchii, które zrobi si musi dla jej wasnego
i dla naszego bezpieczestwa, a które moe postawi nas

w kolizn pomidzy tym interesem, jaki mamy w sile i pot-

dze Austryi, a interesem cianiejszym naszej autonomii kra-

jowej.

Gdyby uznawano powszechnie w Austryi, tak jak to uzna-

nem jest w niektórych krajach koronnych, e federacya i wspó-
rzdne sobie stanowisko wszystkich ludów Austryi, jest naj-

lepsz, bo wskazan natur rzeczy form konstytucji i naj-

pewniejszym warunkiem potgi tego pastwa, natenczas poo-

enie nasze byoby bardzo atwem. Ale tak nie jest. W onie

Monarchii znajduj si dwa pierwiastki, niemiecki i wgierski,

które wspórzdnoci trzeciego nie chc ani przypuci; do-

tychczas obadwa jeszcze si z sob nie pogodziy, i dlatego

rzecz zostaje w zawieszeniu, ale jeeli przyjd z sob do kom-
promisu, to naturalnym wyrazem ich porozumienia nie bdzie

nic innego jak duahzm.

Jeeli za do tego kompromisu rycho nie przyjdzie, to

atwo sta si moe, e rzd ulegajc opinii krajów niemiec-

kich, powoa centraln reprezentacy wszystkich krajów za-

litawskich i za-karpackich, czyli, pod jakkolwiek form i ty-

tuem, dawniejsz Rad Pastwa.

Có my wtedy zrobimy? Nie pójdziemy, to albo rzeczy-
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wicie przyczynimy si do jeszcze wikszego rozprzenia tego

Pastwa, którego potga jest nam koniecznie potrzebn, albo

przynajmniej damy przeciwko sobie pozór, emy si do tego

dziea rozkadu przyczynili. Pójdziemy, to ca nasz autono-

mi, wszystkie nasze narodowe prawa i nasze narodowe y-
cie, oddamy na ask niemieckiej wikszoci. Powiemy za,

e posalibymy delegacy do takiego Zebrania ad hoc, byle

delegacy wybrano nie na podstawie ustawy lutowej, to jest

z caego sejmu, a nie z kuryi, to moemy sprowadzi ten

znowu zy skutek, e Niemcy zacietrzewieni w swojej tak

zwanej nieprzerwalnoci prawnej, do takiego zebraniaby nie

przyszli? Chodzi nam o to, eby nie powici ani jednoci

Pastwa, ani naszej narodowej wolnoci, a jedna forma kon^

stytucyi, która jedno z drugiem moe pogodzi, dzi jeszcze

dopuszczon nie bdzie. Co wic robi, jak si zachowa?

Gdybymy byh pewni, e poddajc si centralizacyi,

wzmocnimy Pastwo tak, e ono kademu zewntrznemu nie-

bezpieczestwu zdoaoby si obroni, natenczas rzeklibymy

bez wahania, e interes cianiejszy krajowy ustpi musi

przed ogólnym naszego narodu i e wicej nam zaley na

zapewnieniu zwycistwa Austryi w wojnie, która prdzej czy

póniej nastpi, anieli na prowincyonalnych swobodach; rze-

klibymy zatem: i do Reichsrathu. Ale rzecz si nam wa-
nie przeciwnie przedstawia, i w naszem przekonaniu Reichs-

rath taki, jak by, nietylko nas samych o zgub przyprawia,

ale i Pastwo. Zbyt wiele zreszt miehmy od niego do cier-

pienia, ebymy wraca do niego mogU; a przekonanie, e
nawet gdyby witojurcy bez nas udali si do Wiednia, na-

wet gdyby nowy jaki gabinet nakaza bezporednie wybory

do reprezentacyi centralnej, to i wtedy jeszcze bezpodno
i bezskuteczno tego ciaa w krótkim czasie wszem wobec

objawiby si musiaa, czekalibymy spokojnie, aby ten sy-

stem pora drugi nie zda powtórnie próby swojej niemoli-

woci. Ale przez ten czas cierpiaaby wiele i nasza narodowa
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wolno, nasza krajowa pomylno, i Austrya sama, która

potrzebuje odrodzi si i pokrzepi, a na tej drodze pokrze-

pi si nie moe. Trzeba zatem szuka sposobu, eby tego

zego unikn, a sposób ten da si znale tylko na jakiej

drodze poredniej. Wskazywa jej nie mamy odwagi a raczej

zarozumiaoci; jednakowo sdzimy, e mona przynajmniej

próbowa porozumienia. Na Rad Pastwa tak, jak bya,

zgodzi si nie moemy, i gdyby ta miaa by przywrócon,

nie pozostaoby nam, jak zachowa si biernie i czeka. Ale

uznajc potrzeb reorganizacyi Monarchii i uznajc, e ta

tylko przez jakie ciao parlamentarne ogólnie uchwalon by
moe, pogodzihbymy moe obydwa nasze interesa gówne, gdy-

bymy owiadczyli gotowo porozumiewania si poufnie

z rzdem i z delegatami innych krajów, o tych warunkach,

pod którymi moglibymy wzi udzia w takiej konstytuan-

cie, nie przesdzajc nic o jakiej przyszej ustanowi si ma-

jcej, normalnej, wspólnej reprezentacyi Pastwa, ani o na-

szem w niej stanowisku. Taki krok i nie naraaby naszej

autonomii, nie zaprzeczaby naszych zasad i dowodziby w pra-

ktyce, e rzeczywicie zaley nam na jednoci i na potdze

Pastwa.

Wogóle przewidzie atwo, e ta sprawa reorganizacyi

Monarchii jakkolwiek si skoczy, kryje w swojem onie wiele

szkopuów, o które ód nasz rozbi lub przynajmniej nad-

wery moemy. aden plan jeszcze do dzi dnia nie prze-

móg i nie wiemy, jak rzd wyobraa sobie przyszy stan

prawny caoci Pastwa i nasz do niego stosunek. Ale znajc

gówne prdy opinii, które wpywa bd na jego uformowa-

nie, mona przepowiada, e centralizacya wgierska w jednej

poowie Pastwa, centralizacya niemiecka w drugiej, wypyn
niebawem z dzisiejszego chaosu. Obydwom pierwiastkom b-
dzie na tem zalee, ebymy im w ich dziele nie przeszka-

dzali; obiegajce pogoski o Tryjadzie, w której Galicya mia-

aby odrbne stanowisko, s wyran tego wskazówk, a ce-
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lem takiej Tryjady byoby: zrzeczeniem si do czasu prze-

wanego wpywu w tym jednym Icraju, zapewni sobie nieo-

graniczony we wszystlcich innych. I nie jest ta Tryjada jedy-

nym tego rodzaju pomysem. Syszelimy o innym, który dzieli

Austry na dwie grupy, z dwiema cianiejszemi Radami Pa-
stwa i jedn reprezentacy do spraw wspólnych. Jedn z ta-

kich grup stanowiaby zachodnia poowa Pastwa — drug,

wschodnia, a ta miaaby swój Reichsrath zoony z wysa-
ców wszystkich sejmów korony w. Szczepana i z Gahcyi.

Galicya w tym skadzie nie byaby poddan Wgrom, ani do

nich przyczon, ale owszem w swoim zarzdzie wewntrz-

nym zachowaaby najzupeniejsz swoj odrbno. aden
z tych pomysów nie wejdzie w ycie, jak sdzimy, ale jeeli

mamy powiedzie, jak nam si wydaje, to wyzna musimy,

e si obydwóch boimy.

System trzech grup wydaje nam si niebezpiecznym, dla

tego, e grupa galicyjska, najsabsza z trzech, nie miaaby na

kim si oprze i z odrbnoci swoj zostawaaby zawsze na

asce dwóch innych; prosta zmiana gabinetu w Wiedniu wy-

starczaaby, eby grup t wcieh w inn i pochon.
Bardziej pontnym na oko, wyda si moe ten pomys,

który obiecujc Galicyi autonomiczny zarzd wewntrzny, prze-

znacza jej miejsce w Reprezentacyi wspólnej wschodniej po-

owy Monarchii. Tu, pomyh niejeden, niebezpieczestwo nie

dla nas, ale raczej dla Wgrów, bo nam atwiej ni im po-

rozumie si ze wszystkimi Sowianami korony wgierskiej.

Nie dziwilibymy si, eby plan ten znalaz dobre przyjcie

w niejednej polskiej gowie, i nie dziwilibymy si, gdyby

Niemcy uyli wszystkich sposobów, eby nas dla takiego planu

pozyska. atwiej bowiem przeboleliby oni utrat bezpored-

niego wpywu na Gahcy, jak na kady inny kraj koronny.

Naprzód jest to kraj najodleglejszy, najpóniej do Monarchii

przyczony, nie objty ustaw sankcyi Pragmatycznej, która

-zawsze jest dotychczas tym aktem prawa publicznego, na

18
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którym zasadza si zaleno innych krajów korony austryac-

kiej, — powtóre, posiadanie tej prowincyi wydaje im si

mniej pewnem z powodu chciwych zdobyczy ssiadów. Goto-

wiby zatem zrzec si zniszczenia GaUcyi, pod warunkiem,

eby mie wolne rce w drugiej poowie cesarstwa. Oczywi-

cie atwiej panowa nad Sowianami w Czechach i Morawie,

jak nad Czechami, Morawianami i Polakami razem. Ostate-

czny cel tego pomysu byby ten, a nie inny; rodki za po-

zyskania nas dla tej myli, mogyby by róne, jakoto, obszerna

istotnie autonomia krajowa, uznanie naszej odrbnoci, a wre-

szcie choby nawet pikne obietnice na przyszo. »Taka Ga-

licya mogaby by zawizkiem niepodlegej Polski — ywio
niemiecki nie miaby nic przeciwko temu, jeehby Polacy

chcieli by z nim w zgodzie i nie przeszkadzah mu rzdzie

tam, gdzie on do rzdzenia roci sobie prawo «.

Przyszoci nie przesdzamy; jeeH GaHcya ma kiedy

istotnie sta si zawizkiem Polski, to yAvio niemiecki w Au-

stryi przeszkadza temu w adnym razie nie bdzie, bo sta

si to moe jed\Tiie w skutku jakich wielkich europejskich

wypadków. Przy dzisiejszem za nastpi majcem przeobra-

eniu pastwa, nie chcielibymy, eby Gahcya takie stanowi-

sko zaja. Jest ono, pomimo powabnych pozorów, równie

niebezpieczne jak Tryjada, niebezpieczestwo za ley w tern,

e w chwiU, kiedybymy je zajli, zerwalibymy stanowczo

z Sowiaszczyzn zachodni. Moe kto pomyU, e to romans,

e szlachetno przesadzona i dziecinna nie poprawi sobie

losu dlatego, e innym le si dzieje, e wreszcie nie mamy
wzgldem tych Sowian adnych obowizków wdzicznoci ani

adnego obowizku solidarnego z nimi cierpienia. Dla polityki

uczuciowej (artobliwe miano polityki uczciwej), nie mamy
tej pogardy, któr odznaczaj si wielcy politycy, ale w tyra

razie zastrzedz si musimy, e ta polityka nie byaby roman-

sow, ale raczej utylitarn.

W chwili bowiem kiedy centralizacya niemiecka zapano-
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waaby bez ograniczenia w Czechach i na Morawie, rozwin-

aby si tam na wielk skal agitacya rosyjska, i im wicej

element germaski gnbiby Sowian, tem wicej oni chyliliby

si do Rosyi. To jest pewnik psychologiczny i logiczny, tak

niezawodny, jak pewniki matematyczne

Wielkim to byo bdem Polski i przed rozbiorem i po

nim, e nie dbaa o swoje zwizki pokrewiestwa z in-

nymi Sowianami; o ile mona naleaoby dzisiaj ten bd
cho póno naprawi, i jeeli nie moemy ich obroni, to

przynajmniej nie umywajmy rk od ich sprawy. Kto wie, co

nam najblisza godzina przyniesie i czy ich przyja nie b-
dzie dla nas kiedy w zych czasach wielkim warunkiem siy

i jedyn moe nadziej. Im silniejsze, im ywsze bd poje-

dyncze narodowoci sowiaskiego szczepu, tem atwiej prze-

trwaj potop, który moe wprawdzie nie nadej, ale moe
tak samo i nadej, i tem atwiej wydobd si z pod wody.

To nie romans, ale interes, lokacya kapitau na zysk odlegy

wprawdzie, ale jedyny jaki w pewnych okolicznociach mie
moemy.

Wybaczy nam czytelnik t dysgresy; trudnoci naszego

pooenia wobec reorganizacyi pastwa, naprowadziy nas na

te szczegóy; pomysy te mogy by chwilowe, a dzi ju po-

rzucone, moemy si nigdy z nimi nie spotka; e jednak s
w rzdzie mohwoci, przeto uwaalimy za potrzebne, wska-

za niebezpieczne ich strony. A teraz wracamy do rzeczy

i pytamy, co bdzie, jeeh nastanie rzeczywista reakcya cen-

tralizmu? Wtedy lkamy si mocno, eby Rzd nie utrudni

nam tego stanowiska wiernoci i spokoju, które i w takim

nawet razie chcemy wzgldem niego zachowa, jak nam to

nakazuje nasz ogólny narodowy interes, a z drugiej strony

lkamy si, ebymy sami nie przebraU miary w opozycyi

i nie uatwili, choby na czas krótki, powrotu zabójczego

dla nas witego przymierza. Nie przypuszczamy adnych
18*
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powsta w Galicyi, ani si ich obawiamy, ale e wszelki ucisk

i przeladowanie prowadzi naturalnie do agitacyi, przeto nie

moglibymy zarczy, czy te si nie zjawi, jeeli powróci

rzd despotyczny pod jakbd form, i ucisk naszej naro-

dowoci.

Agitacye takie w Galicyi, gdyby w przyszoci rozpoczy-

na si kiedy miay, byyby cikim wystpkiem przeciwko

sprawie narodowej. Powie nam kto, e naleymy do tych ludzi

> którzy zawsze si boj kadego ruchu, bo si boj cokolwiek

>w nim straci lub powici; znana rzecz, e ludziom osia-

>dym i posiadajcym, a zwaszcza szlachcie, wicej zaley na

> zachowaniu i spokojnem uywaniu tego, co maj, anieh na

» przyszoci narodu, e przeto lkaj si wszelkiej inicyatywy,

» wszelkiego dziaania, a swoj rezygnacy i egoizm osaniaj

»zuyt i wytart drapery tak zwanej pracy wewntrznej.

>Ka zawsze czeka sposobnej chwih, ale eby si zda na

»ich wybór, chwila sposobna nie nadeszaby nigdy*.

Mowy takie pamitamy wszyscy z lat, które poprzedziy

bezporednio ostatnie powstanie w Królestwie, a nie wtpimy,

e przekonania takie, cho dzi si nie odzywaj, tkwi zawsze

w niejednym umyle fanatycznym lub przewrotnym, i dlatego

postanowilimy wypowiedzie otwarcie, dlaczego konspiracye

i organizacye tajne uwaamy za zgubne wogóle, a najbardziej

tu w Galicyi.

Nie naleelimy nigdy do tak zwanego stronnictwa czynu,

ale nie trudno nam postawi si na miejscu tych, którzy do

niego nale i wyobrazi sobie ich rozumowanie. » Sprawa

> polska ma prawo by rozwizan, my mamy obowizek pra-

>cowa nad jej rozwizaniem. Nie moemy spodziewa si

>pomocy od adnego z istniejcych pastw i rzdów, musimy

» wszystkie rodki wycign sami z siebie; musimy przeto

»zapewni si zawczasu, e w chwili jakiego zamieszania

»i rozruchu, która w dzisiejszym stanie Europy zdarzy si

>musi prdzej lub pónie], nie zabraknie nam rodków nio-
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»ralnych ani materyalnych, to jest pienidzy, ani posusze-

»stwa i powicenia ludzi. Do tej pewnoci doj moemy
»jedynie cig prac i rozszerzaniem naszych idei. Otwarcie

» robi tego nie moemy, musimy robi skrycie. Zbierajmy

»wic skrycie pienidze i zyskujmy ludzi, a dzie zdarze, jak

» przyjdzie, zastanie nas w pogotowiu, zwycistwo bdzie rze-

»cz atw, zwaszcza, e zawsze liczy moemy na pomoc

»tych, którzy tak, jak my, cierpi na dzisiejszym stanie rze-

»czy, i którzy ze swojej strony pracuj nad tern, eby go

» obali «.

Tak przedstawia nam si rozumowanie spiskowca, w ca-

ej swojej czystoci, rozebrane z tych wszystkich dodatków

zawici, óci lub osobistej korzyci, o które nieszczciem

nie trudno. Rozumowanie to wiedzie logicznie do konspiracyi,

konspiracya za i organizacya wiedzie logicznie do wybuchu.

Jest to syllogizm tak cisy, e nikt konkluzyi unikn nie

zdoa. Mówi si wprawdzie zawsze i nie wtpimy, w dobrej

wierze, e szalestwemby byo myle o wybuchu, o powsta-

niu, w tej danej chwili lub w tej danej czci kraju. Bro
Boe, nikt nie chce i nikt nie myli; ale przecie jawnem jest

kademu, e dzisiejszy stan Europy dugo potrwa nie moe;

prdzej czy póniej musi nastpi jaka katastrofa; nie trzeba,

eby nas zaskoczya nieprzygotowanych, bezsilnych i biernych.

Organizuje si wic na przyszo, bez oznaczonego celu ani

terminu. — ywiou do tej organizacyi nie szuka si natu-

ralnie midzy zgni szlacht, tern mniej midzy zaprzedanymi

» Panami «, ani midzy ospaem i lodowatem mieszczastwem

—

modzie szkó i uniwersytetów, modzie warsztatów i rko-

dzielni, to jeszcze jedyny skarbiec zapau i mioci ojczyzny;

z niej wic rekrutuje si gówna armia, a co braknie, dobie-

rze si z ludzi, którzy nie zechc narazi si opinii, znajdzie

si ich w kadej warstwie spoeczestwa, bo tchórzów nie

brak na wiecie. — Staje zatem organizacya, ale zamiast cze-

ka owej sposobnej chwili, nie czeka; owe ywioy mode
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i gorce, poruszone i roznamitnione imieniem Ojczyzny, bu-

rz si coraz silniej, pr coraz gwatowniej; gdyby mona
zebra je razem wszystkie na jedno miejsce i rozmówi si

z nimi, moeby zrozumiay, e i dlaczego maj czeka — ale

jake to wytómaczy tysicom gów rozprószonych, chcc je

utrzyma w swojem rku, trzeba je cigle rozgrzewa, coraz

dodawa nadziei, przemawia coraz silniej do tego zapau.

Kaesz im czeka, zapytaj, jak dugo; oznaczysz czas na mie-

sice, wytrzymaj cierpliwie, ale nie odwaysz si oznaczy

go na lata. Tak odkadajc z terminu do terminu, dojdziesz

w kocu do tego, e albo bdziesz przez wszystkich odst-

piony i okrzyczany za oszusta lub zdrajc, albo ci inny wyr-

wie z rki wszystkie nici twojej konspracyi: albo wreszcie

rad nie rad, wbrew wasnemu przekonaniu, nie przygotowany

i porwany przez tych, których prowadzi mniemae, musisz

zerwa si do > czynu «, do czynu, w który sam nie wierzysz,

cho wiar udajesz, za Idóry drysz, czy kiedy ciko nie

odpowiesz, a którego skutek zdajesz na ask Bo, mówic:
»Co si stanie i jako to bdzie*.

To nie fikcya, ale rzeczywisto, historya. Ktoby o tem

wtpi, niech spojrzy na nauczajcy przykad komitetu cen-

tralnego w Warszawie. Komitet centralny chcia opanowa
i prowadzi zbudzony ruch narodowy i obra do tego drog
spiskowej organizacyi. Wiedzia wprawdzie i nie tai, e d-
y do powstania, ale wiadomo dzi wszystkim, e nie zaka-

da sobie terminu wybuchu, e chwil t chcia opóni, a je-

dnak musia wbrew woli i przekonaniu da haso do powsta-

nia, bo inaczej zrcznie zohydzany przed zniecierpliwionymi

swoimi sprzysionymi byby musia ustpi i odda wadz
w rce innych. Proskrypcya bya raczej pozorem, jak powo-

dem wybuchu; skrzesaa ona iskr, ale i bez niej palny ma-

terya byby si zaj przez sam swoj wewntrzn fermen-

tacy — komitet centralny nie by panem tej organizacyi,

któr sam stworzy, utrzyma jej nie móg, musia da si
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przez ni porwa. Na tej spiskowej pochyoci utrzyma si

nie mona, rzecz zaczta na drobne prawie nieznaczce roz-

miary, toczy si jak lawina, toczc si ronie co chwila, a wa-

snym ciarem, walc si coraz prdszym i coraz gwatowniej-

szym ruchem, spada wreszcie na samo dno przepaci.

Niech nikt nie myli, ebymy piszc to, przewidywaU

spiski, powstania i tak (niewaciwie) zwane organizacye, tu

w Galicyi, nie; obawiamy si tylko i to jedynie w odmien-

nych okolicznociach ich pozoru, nad którego stworzeniem

ajenci zagraniczni niezawodnie pracowa nie przestan. Napro-

wadzeni za tokiem rzeczy na ten przedmiot, nie chciehmy

przelizn si po nim bojaliwie, ale ludziom dobrej wiary,

jakich jest wielu w stronnictwie, które si z krzywd innych

lubi nazywa gorcem, chciehmy powiedzie otwarcie, a Bóg

widzi bez namitnoci i zawici, e, jeehby przypadkiem

chcieh wzi nasz prowincy za pole prac swoich, praco-

waliby tylko dla obcych, lub dla fantazyi tych znowu ludzi,

a s i tacy, dla których klska, a nawet ostateczny upadek

naszej sprawy nie jest niczem, jeeh im daje sposobno do

napisania kilku manifestów, do odegrania krótkiej roU w tra-

gicznej komedyi wadzy i do zbierania skadek. Agitacye ta-

kich ludzi mog przecie mie jedn niebezpieczn stron.

Stroj si one w pompatyczny paszcz demokracyi i mioci

ludu, mog omami niejeden umys mody, zapalony szczer

mioci tych zasad, które stanowi chlub i postp dzisiej-

szego wiata.

Ale ta demokracya, w imi której niejeden stara si

przemawia do naszej modziey, a ta mio ludu rozebrana

z szumnych frazesów, jest tylko zazdroci towarzyskich lub

majtkowych korzyci i stanowisk, tylko ujemn nienawici

spoeczn. Niech nasza modzie demokratyczna bdzie spo-

kojn; zasada, o któr jej chodzi, zwyciya ju dawno

i wszdzie; zwycistwo to nie da si cofn ani odrobin;

ale niech baczy, by si oszukiwa nie daa i by uwiedziona
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wietnym sztandarem wolnoci ludów, nie daa si porwa
tam, gdzie si zaczyna tej wolnoci negacya.

Rzeklimy wyej, e lkamy si, eby w razie powrotu

centralizacyi, rzd sam nie popchn nas na drog opozycyi

tajnej. W otwartej, znalebymy si musieli, ale ta nie do-

prowadziaby do szkodliwego dla stron obu zerwania; tajna

byaby zgubn. Otó chcielibymy, eby rzd wiedzia, e in-

teresem jest jego, nawet w razie gdybymy si zgodzi nie

mogli w sprawie reorganizacyi pastwa, inaczej si z nami

obchodzi, jak si to dziao za konstytucyi lutowej.

Adres ostatni wypowiada, e chcemy

trzyma si wiernie Austryi, ale chcemy take narodowego

ycia i wolnoci; do obu tych zasad przyznajemy si szcze-

rze i nie myhmy ich odstpi; nieche rzd szanujc jedn

z nich, uatwi nam wierne wykonanie drugiej.

Termin zamknicia sejmu jest ju oznaczony, a tak bli-

zki, e adres moe by jedyn jego waniejsz uchwa.
Szkoda byaby wielka, ale i w takim nawet razie sesya ta

nie przeszaby bez skutku, bo w tych cikich czasach, które

przebywamy, adres sejmu naszego by faktem nie maej po-

ciechy. Widzimy w nim bowiem objaw jednomylnoci naro-

dowej, a z jakiejkolwiek strony patrze na zechcemy, znaj-

dziemy go zawsze odpowiednim i godnym. Odpowiada on

i potrzebom naszego kraju, i naszemu narodowemu sumieniu,

i tej z ogólnego pooenia Europy wypywajcej, historycznej

i logicznej koniecznoci, która narodowi naszemu tak wanie
wskazuje drog postpowania, jak ten adres wytyka.

Nie wiemy, co przed nami, ani jakie jeszcze los zechce

sobie z nas zrobi igrzysko; nie wiemy, który z przewidywa-

nych powyej zwrotów polityki wewntrznej sprawdzi si

w rzeczywistoci, nie moemy wic wiedzie, ani mówi, w ja-

kiem pooeniu znajdziemy si za chwil, ani jak dugo w tern

pooeniu, dzi niewiadomem, zosta moemy. Wiemy atoli,
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e nie zmieni si konieczno historyczna i polityczna, pod

której wpywem wytworzyy si zawarte w adresie zasady,

i to wiemy, e powinnimy, cokolwiek nas czeka, trzyma si

tych zasad wiernie, bo trzymajc si ich, zostaniemy wierni

naszej sprawie narodowej i najskuteczniej bdziemy mogli jej

suy. Skutek od nas nie zaley, bo przyszo jest w rku
Boga, ale obowizek jest jawny i widocznie wskazany. Fais

ce que dois admenne que pourra.
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JOZEF SZUJSKI.

KILKA PRAWD Z DZIEJÓW NASZYCH KU ROZWAENIU

W CHWILI OBECNEJ.

Kiedy zeszego roku o tym samym prawie czasie odpo-

wiadaem na list p. Pawa Popiela do ksicia Lubomirskiego,

wziem na siebie ciki obowizek suenia sprawie naszej

na polu, mao dotychczas przezemnie uprawianem, na polu

politycznem. Ten obowizek zmusza mnie dzisiaj do zabrania

gosu w innych czasach i okolicznociach, do podania pu-

blicznoci polskiej w artykule, ile monoci najtreciwszym,

uwag moich i myH zebranych pod cic na mnie wag
tego obowizku.

Jeeh wystpuj jako pisarz pohtyczny, musz z góry

zastrzedz moje dane i moje granice. W pohtyce, jak wszdzie,

istnie powinien podzia pracy, dokonany pod sztandarem na-

rodowego dobra. Kady tam powinien obj stanowisko we-

dle zasobów swoich i si, bo grzechem, dorastajcym czsto

do rozmiarów zbrodni, jest branie nad mono i siy, czy

to przez ambicy, czy przez nierozum. Otó niosc na otarz
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sprawy naszej prac moj, nie wystpuj z pretensy mie-

szania si do biecych szermierek politycznych, nie wchodz
na praktyczn drog najbUszych chwil, bo to nie moja rzecz,

bo to rzecz innych, wynosz tylko z samotnoci moich stu-

dyów nad przeszoci i teraniejszoci, z wrae od spoe-

czestwa doznanych, które si przetrawi i zwalczy stara-

em, rezultat, z którym si z brami moimi wszelkich kierun-

ków i zasad podzieh pragn.

I.

W jednym z najgbszych ducha polskiego rezultacie

w mowie o narodowoci Polaków K. Brodziskiego, stoj

sowa: »Bóg chcia mie narody jak ludzi osobowymi, aby

przez nie dziaa na ludzko «. Owa osobowo narodów,

która dzisiaj upomniaa si o swoje prawa przy podniesieniu

kwestyi narodowoci, polega na pilnowaniu i strzeeniu prze-

kazanego przez przeszo skarbu tradycyi wszelakich, jakie

pozostay, na pojciu si w cigoci i konsekwencyi ycia

narodowego z przeszoci, na odziedziczeniu przez kade po-

kolenie cnót z obowizkiem doskonalenia ich a grzechów

z obowizkiem expiacyi. Zachowujc t cigo narodow,

jestemy synami kocioa katohckiego, obrocami cywihzacyi

zachodniej, spadkobiercami wszystkiego zego i wszystkiego

dobrego, co nasz ojciec, dziad i pradziad popenili. Zachowu-

jc t cigo, opatrujemy kadego wpuszczonego wieo do

obozu narodowego w prawa i wkadamy na obowizki, które

z niej wypywaj. Dzisiaj, po calem stuleciu cikiej niedoli,

dopenia si miarka expiacyi, uwaszczenie stao si ciaem

we wszystkich ziemiach narodu polskiego, jestemy równi

braterstwem i niewol. Posuchajmy, co mówi do nas prze-

szo, co masie nowo przybyych opowiada obywateli, aby

si spoiU z ni duchem, jak si spoili liter prawa. Ze za
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owe masy, poddane szataskiej propagandzie wynarodowienia,

oderwania od pnia przeszoci, sysze nie mog, nieche po-

suchaj ci, którzy sia bd ziarno przyszoci w t mas,
aby plon wydaa.

Otó powiada jej naprzód t wielk praw^d, e, jeeli

naród jako pastwo upad, to z wasnej winy, jeeh powsta-

nie, to wasn prac, wasnym rozumem, wasnym duchem.

Jest to to samo, jak gdybym powiedzia, e naród upad
z woli Boej, ukarany, powstanie za z teje woli, odrodzony,

bo, jeeli Bóg narody osobowymi uczyni, to zastosowa do

nich prawa te same, co do ludzi, te same, co do ludzkoci.

Sowo to moje nie wycza winy obcej przy upadku, ani po-

mocy obcej przy odrodzeniu, bo jak zamach obcy mocnemu
nie szkodzi, tak pomoc obca moe pomódz mocnemu duchem

i sabemu rodkami. Ale wracamy do zaoenia, któremy na

czele Boych prawd przeszoci, prawd narodowych postawili.

Dlaczegó ten naród umar, ten naród, który mia dnie

tak wietne, kraje tak wielkie, myh tak wzniose, dusz tak

szlachetn, posannictwo tak znaczne? Dlaczego sta si dzi-

siaj najndzniejszym azarzem ziemi, najnieszczliwszym

wród nieszczliwych, dlaczego spenio si na nim co do

joty proroctwo witobliwego kaznodziei dni Zygmunta III,

dlaczego zastosowa do nas mona sowna Izajasza, Ezechiela

i Jeremiasza, które do nas stosowa?

Czy dlatego, e mia tak a nie inn form rzdu? Ale
kwitnhmy przecie pod monarchiczn doni Bolesawa i kwi-

tnUmy pod wolnymi rzdami Zygmuntów Jagiellonów. Czy

dlatego, e mia przewag tych albo owych spoecznych y-
wioów? I to nie, bo przewaga duchowiestwa i monowadz-
twa za czasów Zbigniewa Olenickiego, ratowaa w czasach

pierwszych Jagiellonów Polsk od separatyzmu Witolda,

a przewaga demokratycznej szlachty przeprowadzia dzieo

unii Litwy z Polsk za czasów Zygmunta Augusta, bo mie-

limy panowanie Stefana Batorego, które wszystkie spoeczne
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ywioy, umiao uczyni podstaw dziesicioletniej, ostatniej

ciwili iarmonii Polski. Póniej przez trzy wieki mielimy naj-

rozmaitsze teorye monarchiczne i republikaskie, a teorye te

nie mogy uchroni Rzeczypospolitej przed zgub, a poroz-

biorowej Polski doprowadzi do odrodzenia. Dlaczego? bo od

owego 1586 roku, w którym pooy si do grobu Stefan Ba-

tory, a po którym geniusz narodu Zamojski popad w nie-

zgod z tronem Zygmunta III, rozpoczyna si u nas upadek

harmonii w spoeczestwie narodowem, polegajcej na czyn-

niku rzdu z jednej, na czynniku adu i sprawiedliwoci spo-

ecznej z drugiej strony, których istnieniem kwitn, których

upadkiem niszczej narody.

Jakkolwiek jest forma rzdu, jakikolwiek jest skad

spoeczny, czynniki te dwa istnie i zgodnie ze sob dziaa
musz, jeeli naród ma kwitn. JeeH bd w zgodzie, ka-

da forma rzdu bdzie dobr i kady ukad spoeczny do-

brym. Jeeli przestaj by w zgodzie ze sob, znak to, e
co w ukadzie spoecznym lub w rzdzie jest sabego i ze-

psutego, e jest grzech przeciw prawom Boym w jednym

i drugim, i wtedy to rozpoczynaj si zwykle dugie, straszne

wieki wewntrznych burz, okropnych katastrof, które opatrzna

rka wiedzie do katastrofy sprawiedliwo wymierzajcej. Duch

wierzcy w Boga moe przeraa si ich skutkami, ale nie

straci wiary w ich celowo.

Otó grzechem tym narodu, wedle proroctwa witego

kaznodziei naszego, byo pogardzanie rzdem, nierzd i po-

gardzanie bUnim, uciemienie ludu. Grzechem tym byo od-

stpstwo od wiary ojców, od Boga i kocioa. Grzechy te

wywoay ow szalon dysharmoni w spoeczestwie narodo-

wem, która si skoczya podziaem Polski. Uprawniay one

tron do ratowania rzdu za pomoc de monarchicznych,

rozpocztych szczliwie przez Batorego, dopóki jaka taka

tkwia w narodzie harmonia, a prowadzonych nieszczliwie

przez wszystkich jego nastpców. Uprawniay one koció do
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chwycenia si rodków radykalnych, jakim by jezuityzm. Lud

spa jeszcze, wic si nie objawi, a szlachta, która bya pod-

ówczas sama narodem, poddawszy si zaciemniajcemu rady-

kalizmowi jezuickiemu, nie poddaa si radykahzmowi monar-

chizmu, wynalaza na niego rodek gwatowny, szalony, libe-

rum veto! Tym rodkiem bronia si od wszelkiej zmiany, od

wszelkich nakazanych okohcznociami i sumieniem reform

spoecznych i pohtycznych. Upada gwatownie rozum stanu,

pka gmach Rzeczypospolitej, podtrzymywany jeszcze fila-

rami takimi jak ókiewski, Koniecpolski, Ossoliski, Czar-

niecki, stojcymi w obronie rzdu i warunków istnienia pa-
stwa. Przeciwnicy ich Zebrzydowscy, Zbarazcy, Winiowieccy,
Lubomirscy, rokoszanie i nieprzyjaciele królów, mieliby wten-

czas tylko jakkolwiek racy wystpienia i dziaania, gdyby

byli stawah nie w obronie ciasnych szlacheckich przywilejów,

nie w obronie kastowego egoizmu, ale w obronie spraw ca-

ego ludu i obejmujcego wszystkie warstwy spoeczne orga-

nizmu. Ale jeeh kastowo rzucaa si na króla, to ta sama

kastowo wywoaa przeszkadzaniem zamysom królewskim

ruch socyalny na Ukrainie, a gwacc królewsk wadz do

zamania tego ruchu na Ukrainie, do schopienia Kozaków,

nie wypeniajc zoonego przez Jana Kazimierza w kociele

lwowskim lubu, nie przystajc na postanowienie elekcyi Kon-

deusza, sowem idc cigle w myl negacyi liberum veOy

wiadczya, e nie miaa adnego uprawnienia wyszego, bo

nie umiaa nic pozytywnego postawi. Pokazao si to jawnie,

gdy przyszo do elekcyi Michaa Winiowieckiego, syna tpi-

ciela Kozaków, a do wystpienia przeciw Janowi Sobieskiemu,

spadkobiercy myli Jana Kazimierza i zwycizcy pod Podhaj-

cami. Owa to negacya kastowoci bya winn, e zmarnia

ostatni wielki czowiek chrzecijaskiej Polski, Jan Sobieski,

ona bya winn, e zwizawszy si lig z zachodem w celu

zwycienia póksiyca, poprzesta na ]ednem dziele oswobo-

dzenia Wiednia, e mu owa wojna mina bez korzyci; bo
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jeeli zgrzeszy, opuszczajc si na sprzymierzeca, jeeli uczy-

ni faszywy krok polityczny, zawierajc pokój Grzymutow-
ski z Rosy, có powiedzie o narodzie szlacheckim, który

wyzyska te obydwa jego grzechy, niepomny, e obrona

Wiednia bronia wasnych jego granic, niepomny, e ow
przewag Rosyi sprowadzi wasnym swoim egoizmem kasto-

wym w sprawie kozackiej i zawikaniach szwedzko-moskiew-

skich. Umar Sobieski, umar z rozpaczy, zwtpiwszy we
wszystko. Po jego mierci przypuszcza bezsumienny atak de-

spotyzmu August II, rozpoczynaj si czasy kary, pierwsze

gwaty i bezprawia po jednej
,

pierwsze jawnogrzesznictwa

drugiej strony. Awanturniczy KaroP XII chce zratowa Pol-

sk, stawiajc Leszczyskiego, jak w XIX wieku chce j ra-

towa Napoleon zachodu, stawiajc konfederacy warszawsk.

Brak powszechnego wspóudziau, którego wina spada na

wszystkich w pierwszym i drugim razie, przeszkadza skut-

kowi, a oto jak Napoleon pod Moskw, tak Karol XII prze-

pada pod Putaw. Gangrena si rozpoczyna w ciele narodo-

wem: rokosz tarnogrodzki ma mniej rozumu stanu, ni po-

przednie, obie strony wojujce sprowadzaj Piotra Wielkiego

na rozjemc. Rozjemca skazuje Polsk na polityczn nico.

Czasy nicoci trwaj po rok 1763, aby okropne przynie

owoce. Rozbita w dwie negacye myl polityczna narodu,

myl rzdu a myl spoeczestwa wystpuj z mierci

Augusta III do walki. Prawo dla nich to samo: dzisiaj

atwo im wymierzy sprawiedliwo. Czartoryscy chc sta-

wia rzd — za pomoc Rosyi, póniejsi Radomianie chc
przywróci bezrzd za pomoc teje samej Rosyi. Pierwsi

miehby racy, gdyby nie rodek, drudzy nie mogliby mie
nigdy racyi, bo bezrzd jest zawsze bezrzdem, a sprawa

kasty jest zawsze tylko spraw kasty. Wtedy obaamuceni

cnotliwi odsuwaj si, jak Branicki Gryf i Zamojski An-

drzej, albo padaj ofiar, jak Sotyk, Rzewuski i Zauski.

Zaczyna si czas expiacyi, martyrologia. Masa szlachecka.
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bierna od czasu upadku rozumu stanu w wieku 17-tym, pod-

dana sprzecznym prdom tronu i monowadztwa, rusza na

rokosz przeciw Rosyi i królowi, tworzy konfederacy bar-

sk, koczc si podziaem Polski. Karta to dziejów krwawa

mczestwem, straszna zniszczeniem i ostatecznociami do-

brego i zego. Cnot jej bya myl niepodlegoci, wn lu-

no i zerwanie z wadz królewsk. Historya uczy, e byy
chwile, w których si o pozyskanie tej wadzy porozumie-

wano, myla o tem Mokronowski i Puaski, ogoszenie bez-

królewia poczytywa za najwikszy bezrozum polityczny Adam
Krasiski. Charakterystyczn jest rzecz, e zamach na króla,

zamach w celu jego pozyskania uczyniony, przyspieszy zgub
konfederacyi i pierwszy podzia.

Rzumy zason na rok 1773! Po co renovare dolorem?

Umara tam dawna Rzeczpospolita, umara na zawsze w sce-

nie, któr opisa Staszic! Posza na podzia midzy obcych

i swoich, i nie powstanie ju nigdy, tak, jak bya podów-

czas! Najokropniejszy fasz liberum, veto sta si w ustach

Rejtana najokropniejsz prawd, prawd bezsiln, daremn,

szalon! Czy pokolenie dzisiejsze tak obrane z poczucia, aby

nie rozumiao, co si dziao podówczas w piersi takiego Fry-

deryka Michaa Czartoryskiego, który umar w r. 1776?

Umara Rzeczpospohta, powiadam, i zaczy si nowe

czasy, przeznaczone na rozwój ostateczny tyche samych y-
wioów. Rada nieustajca pod rzdami rosyjskiego ambasa-

dora, nie bya w niczem podobna do dawnego skadu rzeczy.

Jakkolwiek bya, bya rzdem, i daa narodowi mechaniczne

pojcie o rzdzie. Gdy przyszed wiekopomny czteroletni sejm,

wiekopomny testament Rzeczypospolitej, ten po dugich wa-

haniach da narodowi polityk interesu i rzd, dwie

rzeczy, których Polska od dwóch wieków otrzyma nie moga.

Polityka interesu, to samodzielno, rzd, to

niepodlego. Ale polityka interesu, która aUans z Prusami

uczynia narodowym dlatego, e alians z Rosy by anti-
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narodowym, nie pociga si do czynu mimo Ignacego Po-

tockiego rady, do oddania bezpoytecznego Gdaska i Toru-

nia, a rzd nie umia sta si ciaem. Przeszkodzia temu

podnoszca gow iydra pogrzebanego liberum veto w postaci

Targowicy, owego wystopniowanego Radomia, który sparali-

owa czynnoci czteroletniego sejmu i wezwa Rosy na

zniszczenie dziea konstytucyi. Naród nie umia utrzyma

swoich zdobyczy, sejm nie umia si chwyci radykalnych

rodków, a kto wie, czy nawet uycie ich byoby zapewnio

skutek. Ujrzawszy straszn rzeczywisto, nazwa toczc si

walk rzdu z bezrzdem, reformy spoecznej z kastowoci,

wojn pana Ignacego ze Szczsnym i wraz z królem, z nie-

hcznymi wyjtkami przeszed do Targowicy i drugiego po-

dziau. Drugi podzia mia ju pomimo wikszego nacisku

wicej oponentów — naród postpi.

Nieliczny zastp synów nowej Polski wystpi do osta-

tniego boju. Na czele stan Kociuszko, reprezentant nowej

idei: uwaszczenia ludu. Powstanie w Krakowie nie wspomi-

nao o królu, naczelnikiem zosta Kociuszko. Ale ów wity
Kociuszko, ów patron nowej epoki rozumia sam jeden

w owej chwili strasznej, co król i rzd znaczy, nie da si

pchn w ostateczno doktryny kotajowskiej, bo wiedzia,

eby nie zratowaa, a shabia. Jemu te, temu ostatniemu

a pierwszemu, temu królowi ducha spoczywajcemu obok

królów naszych na Wawelu mamy zawdziczy, e sceny

warszawskie wikszych nie przybray rozmiarów, e zgon

nasz pikny by, e nie w rzezi rewolucyi, ale w rzezi nie-

winitek Pragi oddahmy Bogu ducha jako pastwo chrze-

cijaskie—
Nastpia niewola. Niewola, to nie sam ucisk zewntrzny,

to nie samo panowanie tego albo owego systemu niemiego

narodowi, to nie przewaga tego albo owego narodu, przeko-

marzajcego si nad drugim, to wicej, bo to odebranie na-

rodowi wasnego rzdu i wasnej dyspozycyi spoeczestwem.
19



— 290 —

Obdzie! który mniemasz, e dosy jest chcie M^pdzi nie-

przyjació, e dosy jest zrobi Iconspiracyjk jedn lub drug,

aby by wolnym i niepodlegym, wynie si z ziemi naszej,

opu j na zawsze, bo sprowadzasz tylko klski bez granic,

bo policzone ju dni twoje, które z woli Boej spdzae
midzy nami, bo dokonae ju swego i zoy nam ci przy-

chodzi do grobu z sowem mioci i przebaczenia chrzecija-

skiego! Wiecie, co znaczy sta si wolnym? Sta si wol-

nTii, to sta si zdolnym utworzy rzd i dokona reorgani-

zacyi spoeczestwa. A rzd ten nie moe by adn arlekinad

rzdu, ale rzdem organicznym, obejmujcym wszystko, a re-

organizacya nie moe by destrukcy, ale budowaniem!

Nastpia niewola, a warunki dla spoeczestwa pozo-

stay te same. Boe! Boe! czy zastanowiwszy si, widzicie,

jakie okropne musiay czeka nas przejcia?

Z pocztku starczyo jeszcze ludzi sejmu czteroletniego,

którzy wiedzieli, co jest rzd i jakie wymogi spoeczestwa.

Targowica rozbia si w druzgi, umara w cynizmie i roz-

paczy. Ograniczono myli sejmu czteroletniego z witoci
postaci Kociuszki stanowia kit spoeczny, bez jakiego spoe-

czestwo istnie nie moe.
I oto spoeczestwo to, z instynlrtu politycznego posy-

ao synów do legionów woskich i do zwyciskiej wity Na-

poleona. adna kropla krwi tam przelana stracon nie jest,

bo naród ratowa swoje europejskie znaczenie pohtycznym

rodkiem. Spoeczestwo to pomogo do utworzenia ksistwa

warszawskiego, czcego idee sejmu czteroletniego z post-

pem zachodniej Europy. Ale generacya sejmu czteroletniego

postarzaa, bo wszystko starzeje na wiecie. Generacya ta

przysza politycznie do zasadowego wstrtu ku imperyali-

zmowi francuskiemu, poczonego z wszelkim brakiem cywil-

nej odwagi; militarnie przesza z patryotyzmu do uczucia ho-

noru, ratowanego przez ksicia Józefa fal Elstery. Waci-
woci te przeprowadziy j od Napoleona do Aleksandra,
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a ten j tylko absolutnie potpi moe, kto nie umie uczci
schodzcego z pola pokolenia, które, powiedzmy tu nawiasem,

z maymi wyjtkami godnie z pola schodzio, kto nie po-

myla nigdy nad tem, co takiego Kociuszk, co takiego Sta-

szica ku Aleksandrowi konio.

Kto pomyla, wytumaczy sobie z atwoci dzieje kró-

lestwa kongresowego i powstania Kociuszki. Walka to dwóch
generacyj, któr teraz dopiero, dziki pamitnikowi Komiana,
lepiej poznajemy. Generacya schodzca z pola, to przyjaciele

Aleksandra, szanujcy szmat polskiego kraju w polityce, kla-

sycy w literaturze, generacya moda, to konspiratorowie w po-

lityce, romantycy w literaturze. A niechaj tu nikt nie myli,

kto nie bluni, eby którakolwiek strona miaa wtedy mo-
nopol ducha narodowego. Obie miay swoje racye, prawda

bya porodku, ale prawda nie dajca si pochwyci odrazu.

Po jednej stronie byo wite pojcie rzdu, po drugiej, wite
pojcie spoecznej reformy. Pojcia te rozbiy si od

chwili podziau bardziej, ni kiedykolwiek, bo niewola stana
pomidzy niemi. W obawie przed t niewol ratowali jedni

rzd, póki mia lad polskoci, drudzy spoeczn kwesty -
czyli z kwesty niepodlegoci. Jest to ów fatalny circulus

vUiosus, który w r. 1863 dobieg swojego kresu. I podobnie,

jak opozycya przeciw tronom najwicej ma wzgldnej za

sob susznoci za dni Zygmunta III lub Augusta II, wpro-

wadzajcych monarchizm quand meme: tak i za dni powstania

listopadowego konspiracyjny ywio mia najwicej modoci
i warunków ycia, najwicej politycznych racyi, mia w wiecie

ducha geniusza Mochnackiego i Mickiewicza, mia gowy poj-

mujce doskonale potrzeb rzdu, mia bohaterów 29 Listo-

pada; a obóz przeciwny, który 29 Listopada nazwa smutnym

wypadkiem, który uwaszczenia nie przeprowadzi, który nie

poj nowej epoki ani w polityce ani w literaturze, który

owadnwszy kierownictwo sprawy, nie chwyci si podanych

przez modych rodków, obóz ten zdawa si absolutnie adnych
19*
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danych nie posiada! Powstanie 1831 r. upado, Kongresówka

i kraje zabrane wpady pod elazne bero Mikoaja, kótnia

zasad przeniosa si na emigracy, która od r. 1831 do 1848

sama jedna wzia kierownictwo narodu w monopol.

Jeeli straszne s skutki niewoli, straszniejsze jeszcze

s skutki emigracyi. W niewoli ma si przed oczyma rzeczy-

wisto, t podstaw naturaln kadego czynu politycznego,

w emigracyi ma si tylko ide, tylko uczucie, tylko wspo-

mnienie, a ma si prócz tego mod obcego spoeczestwa

przed sob. Có dopiero, jeeli si w t emigracy idzie

z rozdartem sercem, z straszn dezilluzy, z gniewem i roz-

pacz? Na takim to gruncie rozwijay si dalej oba stron-

nictwa w emigracyi, stronnictwo idei rzdu i stronnictwo idei

spoecznej, tak podstaw miay wszystkie sekty polityczne

emigrac^i a do sekty religijnej Towianizmu, która unoszc

si nareszcie w sfer kwietyzmu, zabraa z sob wszystkich

najtszych duchów emigracyi. Nie majc podstawy rzeczy-

wistoci pod nogami, partye emigracyjne aplikoway pomimo

tego idee swoje z ca wiar w ich skuteczno, a stronnictwo

demokratyczne zasuyo si krajowi dobrze rozszerzeniem

idei liberalnych, o których zbawiennoci i potrzebie byo
przekonanem. Któ z nas do koa jego poj nie nalea i nie

naley jeszcze, któ nie wie, e dokonao swego na polu spo-

ecznem? Ale na polu politycznem nie miao to stronnictwo

adnej racyi bytu, bo rodek jego by rodkiem prawdziwym,

ale tylko w chwili czynu 1831 r., gdy byy warunki skutku,

gdy bya rzeczywisto. Spoecznego ruchu uywa do celów

politycznych, mniema, e usamowolniony wczoraj, dzisiaj za

spraw si powici, zastpowa organizm spoeczny organi-

zmem konspiracyi, zaczyna spraw od siebie i od kilku lu-

dzi, których si zebrao w imi najwitszej rzeczy, przeczy

wszystkiemu, co jest w spoeczestwie, a z dobrej woli nie

przystpio, rachowa na sabo charakteru narodowego,

chwiejnego, a powodujcego si uczuciem: oto w caej na-
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goci teorya konspiracyjna, nie polska, bo poyczona od so-

cyalnych ruchów za granic, teorya, któr znamy, któr ze-'

sya Opatrzno, aby spoeczne sprowadzi zrównanie, ale

która z tem spoecznem razem zrównaniem umara na wieki.

Nie przeczymy jej podwójnej zasugi mczestwa i propa-

gandy zasad postpowych, nie przeczymy, e wprowadzia

w Polsce to, co byo koniecznoci, potrzeb — jestemy

wszyscy jej duchownymi synami i niema nikogo w ziemi

polskiej, któryby jej faktycznego zwycistwa nie uzna, ale

chwila stanowcza wybia i oto dzisiaj pogrzeb liberi conspiro,

tego ducha, który liberum veto, starego grzesznika, odkupi

krwi i zami mihonów.

Powiedziawszy te sowa, nie potrzebuj ich zapewne

stwierdza przykadami. Dosy wspomnie dzieje 1831, 1846,

1848, a nareszcie dzieje ostatniego ruchu 1863. Wszdzie

tam jedna i ta sama sprawa, jedne i te same rodki, jeden

i ten sam bd pierworodny. Jedno tylko twierdzimy, twier-

dzimy z ca si przekonania, e grzeszno bdu ronie

w jednakiej proporcyi z dowiadczeniami poczynionemi,

a w równeje proporcyi nabiera susznoci druga strona!

Dzisiaj, po skoczonem uwaszczeniu, przyszo
do tego, e konspiracya ma absolutn niesu-
szno, strona normalnej organicznej pracy
absolutn suszno!

Dlaczego? Bo rok 1863 zamkn na zawsze epok kon-

spiracyi, nie zostawiajc ani jednego czowieka spoecznie nie-

wolnego na ziemi polskiej, rok 1863 dokona dziea uwa-
szczenia ludu, nad którem konspiracya, jako ze konieczne

pracowaa. Bo przeduenie konspiracyi po za rok 1863, pod

jakimkolwiek ksztatem, byoby ju nie walk o niepodlego,

której drog konspiracyjn aden naród na wiecie nie od-

zyska, nie przedueniem socyalnej rewolucyi, która si

w r. 1863 ju dokonaa, ale podaniem narodu na zgub,

uatwieniem danem Moskwie do jego zagady. Jak liberum
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veto po konstytucyi 3 Maja byo Targowic, tak i liberum

conspiro po usamowolnieniu ludu byoby ni, w straszniejszej

tylko formie. To nie wolno — to soeyalizm, to nie niepo-

dlego — to poarcie przez nieprzyjació.

Absolutn wic dzisiaj suszno, powtarzamy, ma droga

normalnego organicznego rozwoju narodowego, droga upo-

rzdkowania spoecznego po uwaszczeniu i równouprawieniu.

Na polu politycznem, spoecznem, ekonomicznem, drog jawn
i publiczn winnimy przyj do zuytkowania wszystkich si

nowych, do wytworzenia z siebie zastpu ludzi publicznych,

zaszczyconych zaufaniem narodu. Sejm, instytucye publiczne,

stowarzyszenia, oto legalne i jawne nasze organa, poza któ-

rymi nic istnie, nic powstawa nie powinno, które poza za-

kres dziaania swego wychodzi nie mog. Bo obdem bez

granic, dzisiaj ju adnego nie majcym pozoru, jest zarzuca

spoeczestwu upadek ducha narodowego, a mniema, e to

spoeczestwo stucznymi rodkami zwizane, najwysze do-

peni moe cele. Obdem bez granic jest przypuszcza, e
spoeczestwo, którego duchem narodowym, podug zdania

owych bdzcych, lada koncessya rzdu zachwieje, e to

spoeczestwo wystarczy siami swemi do tyche najwyszych

celów narodowych!

II.

Teraz ostatnie sowo moje w biecej sprawie naszej

polityki prowincyonalnej. Wspiera mnie w niem bdzie ksiga

przeszoci naszej. Ona nam musi powiedzie, na jakim punkcie

stoimy, ona nam musi powiedzie, co czyni mamy.

Polska powstajca z ona Sowiaszczyzny, jako prawa

jej pani i przodowniczka, jako zachodnie przedmurze, dwóch

miaa nieprzyjació, w pocztkach swoich po wieki pierwszych

Jagiellonów Niemcy, od wieku Jagiellonów do dni naszych

Rosy.
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Z poddastwa cesarstwu wybija si musieli pierwsi

Bolesawowie, z pod wpywu moralnego i materyalnego Nie-

miec musieli j ratowa okietek i Kazimierz Wielki. Od
1139 do 1305 roku, bya Polska podzielon jak dzi, a nie

byo klski, któraby jej nie dotkna. W epoce tej podziau

spotykamy wszystkie symptomaty, jakie od r. 1795 spoty-

kamy, chocia w innej redniowiecznej formie. Czem jest dla

nas Rosya, tem byli podówczns Krzyacy i Niemcy, a kto

zna ówczesne dzieje, przekona si, e zniszczenie, jakie ze

sob nieli, dzisiejszemu miejsca nie ustpuje. Go Polsk zra-

towao: oto idea rzdu, Przemysaw, okietek, Kazimierz

Wielki, polityka rozsdnych ahansów, jak alians okietka

z Wgrami i Litw, praca organiczna wewntrzna, czno
stanów, duchowiestwa, rycerstwa i ludu w odparciu nie-

przyjaciela. Po tych przygotowaniach nastpiy dni Pocka,

Grunwaldu, Ghojnic, a Polska pozbya si na dugo zacho-

dniego nieprzyjaciela.

Wtedy, z niewoli tatarskiej wyrosy, powsta wróg

wschodni. Zabra on jej Nowogród i Psków, i wystpi od

wieków z pretensyami do caej Rusi. Bya to Rosya. Walczy

z ni Zygmunt I, za gówn nieprzyjaciók ma j Zygmunt

August, pokonywa j kilkakro Batory. Zygmunt III ma j
w rkach i puszcza, Polacy takiej okazyi podchwyci ju nie

umiej! Przychodz czasy rozkadu na Polsk i oto Rosya

z konsekwency skoncentrowanej despotycznie potgi poli-

tycznej podchwytuje wszystkie momenty rozkadu, korzysta

z kadego nieszczcia, wyzyskuje ruch kozacki, najazd

szw^edki, wojny tureckie, najazd Karola XII, konfederacy

tarnogrodzk do zaborów i rozszerzenia wpywu wojn lub

traktatami, a oto udaje si jej wszystko, bo Polska w anar-

chii. Z 1764 wita jej nareszcie epoka stanowcza, ofiara od-

daje jej si sama w rce; Prusy szepny sowo o pierwszym

podziale. Niemie to sowo dla Rosyi, bo ona dy do po-

chonicia i assymilacyi caoci, ale zgadza si, Austrya przy-
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stpuje trzecia do podziau. Za pierwszym id dwa drugie,

wywoane i przygotowane przez Rosy i Prusy.

Po podziale to samo denie ale w dwóch kierunkach.

Zje i strawi lub rozedrze i zniszczy

Widzc to, chwytajmy sposobno rozwoju narodowego,

choby najmniejszego w prowincyi pod innem , katolickiem

berem.

Kto dobrej wiary, ten z naszem przekonaniem si zgodzi.

Zgodzi si za, nie bdzie rzecz trudn, bo reasumowalimy

mniej wicej to, co kady tysicokrotnie spostrzega, a z czego

tylko nie odrazu moe, spraw sobie zdawa. Ale od owego

silnego przekonania o punkcie sytuacyi, w jakim stoimy, od

owego potnego nawrócenia w miejscu i obrania innej drogi,

od takich to dzielnych ryczatowych postanowie zaley zwrot

narodów ku lepszej przyszoci. Takiego ryczatowego posta-

nowienia wszystkich, takiej genialnej zmiany frontu potrzeba

nam dzisiaj i taka niechaje za ask tego Boga, który nas

tyle pokara, nastpi!

Zmieni musz front wszyscy, bo na walki stronnictw

niema czasu, bo walka stronnictw ustpi musi w chwili,

gdy z stronnictw naród ma powstawa! Nie przeoczamy tru-

dnoci tej sprawy. Po wielkich wstrznieniach narodowych

rozbicie spoeczne jest naturalnym skutkiem. Znajdujemy si

wanie w chwili takiego rozbicia, tem groniejszego, e ze-

szo si z wtrznieniem gwatownem monarchii, która nasz
prowincy posiada. Zwrot w opinii, dokonany po 1863, nie

zabezpiecza przyszoci narodowej w prowincyi naszej, jeeli

nie bdzie zwrotem powszechnym, z przekonania politycznego

pyncym, zwrotem, obudzajcym j z biernoci a zaprzga-

jcym do karnego posuchu kierunkowi z kompetentnego py-

ncemu róda. Do tego potrzeba znowu owej szerokiej a li-
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beralnej polityki, którmy w odpowiedzi na list p. Popiela,

jako jedynie zbawcz wskazywali.

Polityka nasza na zewntrz, to polityka interesu, polityka

na wewntrz, to polityka spoecznego uporzdkowania si.

Opozycy uand meme aden naród si nie uratowa

i aden naród z ni wyy i rozwija si nie moe. Z rz-

dem, jakimkolwiek jest, naród rachowa si musi. To powin-

wimy sobie powiedzie po kilku wiekach anarchii i caym
wieku rzdów obcych. Narody zabijaj si czynami i powstaj

czynami. Polityka negacyi nie jest adn polityk, poUtyka

abstencyi moe mie miejsce wtedy tylko, kiedy tego wymaga

narodowy interes. Dzisiaj ten interes wymaga pohtyki czynnej

i stanowTzej.

Znajdujemy si w monarchii któr

wewntrz tocz te same kwestye, które Polsk roztoczyy.

Przed wiekiem musiaa Polska wydoby z siebie warunki

europejskiego, nowoytnego pastwa lub zgin — obecnie

musi Austrya wydoby dla siebie racy bytu z nowoytnej

idei pastw narodowych, lub przygotowa si na nowe cikie

przejcia. Centrahzacya okazaa si bezskuteczn, bo bezgra-

nicznie szkodUw, trafia na nieprzeamany opór praw histo-

rycznych i na nieprzeamany opór narodowego poczucia. To

niby kastowo, która dawn Polsk zgubia, to jej nietole-

rancya, jej ciasna polityka na zewntrz i wewntrz.

Dawne formy zuyte, o minionym absolutyzmie dni

Metternicha nikt myle ju nie moe. DuaUzm, tryada, prze-

waga sowiaska, niemiecka lub wgierska, to tylko chaotyczne

waenie si ywioów, które nie ustawi si w harmonii, do-

póki wielkie sowo »sta si!« wypowiedzianem nie bdzie.

Wiem, jaki sardoniczny umiech dry na ustach naszej

uczuciowej polityki, wiem, co odpowiadaj nasi mniemani za-

sadowce, którzy na kilkanacie lat naprzód wiedz, co si

stanie! Wiem i zawezw tylko, aby mi powiadczyli, e ró-
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owo na stan Austryi nie patrz, ale wyznam take, e uczu-

ciowej i historyozoficznej polityki nie znam, ale znam tylko

jedn, interesu i obowizku.

Nie obchodzi mnie bynajmniej, czem Austrya dla nas

bya. Nie obchodzi mnie ani 1772 ani 1846 ani 1864, bior

j, jak jest po r. 1863, po Konigsgratz i pokoju praskim,

po patencie o zw^oaniu nowego reichsratu, wschodzcym
z patentu lutowego, a dozwalajcym sejmom wybiera repre-

zentantów wbrew temu patentowi. Wiem, e skada si z tylu

a tylu milionów Sowian, Niemców i Wgrów. Wiem, e jest

monarchi, która zajmuje dotd w Europie znaczne stano-

wisko. Wiem, e obowizkiem moim, jako Polaka, jest po-

stpowa podug tradycyi, któr mi przeszo przekazuje,

e nie su ani teoryom rewolucyi ani teoryom reakcyi

wiata, ale interesowi mego narodu. Wiem, e pozostan Po-

lakiem w Austryi, Prusiech, Rosyi, Chinach i t. d., dopóki

zamiast pozowa si na niego, bd chwyta kad sposo-

bno suenia sprawie mego narodu.

Kady naród tem tylko sta i kwitn, e bez siebie

o sobie radzi nie pozwoli, e zamiast protestowa, dziaa.

Tylko wypdzone Burbony protestuj i odbywaj rocznice ko-

ronacyjne, co im si na nic nie przydaje. Kady naród tem

tylko si utrzymywa, e idei, któr niós w sobie, broni

wszdzie i w myl tej idei postpowa. Jeeli wic troch

w nas pozostao instynktu politycznego po owych wiekach,

na które z politowaniem ramionami ruszamy, masze nam
by obojtnym przyszy los, ju nie Austryi, ale owych

Sowian, Niemców i Wgrów w" Monarchii? Mamy czeka

w pozyturze filozofów niemieckich, aby si kolejno wszystkie

eksperymenta na tych narodach odbyway, które je dopro-

wadz tam, gdzie nas brak polityki doprowadzi? Mamy
czeka, aby dualizm rzuci wszystkich Sowian w ramiona

Rosyi, aby tryada nas na stracon pikiet wysaa, albo cen-

tralizacya niemiecka spróbwaa jeszcze raz eksperymentów
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in anima viii? Mamy nie powiedzie miao, otwarcie wiel-

kiego sowa naszej polityki narodowej, wielkiego aut aut dla

Austryi, sowa o federacyi, dla tego, e przypadkowo stajemy

si oprócz polskich, prawdziwymi patryotami austryackimi?

Czy poskutkuje? pyta sardonicznie polityka uczuciowa.

A co nam do tego? Dixi et salvavi animam meam!

mówi pismo. A historya powie: By naród, który niepomny

uraz powiedzia to, co mu kaza obowizek. Powiedzia, e
pastwu, aby odyo, potrzeba duszy, wic mu wskaza t
dusz. Powiedzia, e na wszystkie ze skutki sztucznych rod-

ków jest jeden rodek: natura; na wszystkie kótnie o hege-

moni, odebranie hegemonii jednemu; na mechanizm bez-

duszny w rzdzie, brak potgi ducha w wojsku; interes

rzdzonych i wity zapa narodowy bijcych si. Powie-

dzia wszystkim narodom monarchii: Chcecie czeka, aby

was spotkao, co nas spotkao? Chc czeka Wgry, aby

im Rosya podniosa kwesty narodowoci sowiaskich i to

mocniejsz rk ni dawna centralizacya ? Chc czeka Cze-

chy, aby z pod austryackiego pod pruskie dostay si rzdy,

a nowy Wilhsen wyrysowa im lini demarkacyjn? Czy nie

lepiej wyrysowa t hni samemu i pracowa, aby si posu-

waa? Chce czeka Wiede, aby zosta granicznem miastem

Germanii, pooonem na szarem kocu jej handlowego ruchu?

Powiedziawszy to wszystko, moemy wyrzec: Advienne

que pourra, jeeh w domu, u siebie w myl szerokiej polityki

postpowa bdziemy.

Szeroka polityka, to zaatwienie kwestyj wewntrznych

w sposób hberalny, w myl polityki narodowej. Tu mamy do

czynienia z negacy od tylu lat zakorzenion, tworzc praw-

dziw stajni Augiasza.

Naprzód kwestya ruska, o której genezie mielimy ju
sposobno mówi gdzieindziej. Dzisiaj przysza ona w przo-

downikach swoich do ksztatu, jakiego przykadu trudno w hi-

storyi wynale. Ksia uniccy, katolicy, sysz rzucan na
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siebie potwarz, ze d do szyzmy, i milcz. Ksi ruscy

sysz, e im zarzucaj konszachty z Rosy, i milcz. Mil-

czy kler cay od metropolity do proboszczów! Rusini, woa-
jcy o narodowo, trzymaj z centralizacy — Rusini, któ-

rych braci zmuszaj o granic, aby uni opucih, nie dekla-

ruj si za uni! Jaka na to rada? Stara si o kar? Bro
Boe! zej sprawie dosy kilku mczenników, aby nieprzea-

man si staa. Pomaga do wywoania starcia, którego sami

pragn? I to le, bo to interes obcy. Wywodzi histo-

rycznie i gramatykalnie, e niema Rusinów i ruskiego j-

zyka? Na nicby si to nie przydao, bo rzecz ta sprzeciwia

si prawdzie. Istnieje Ru, jak istnieje Polska i Rosya. Kwe-

stya ruska dla Polski, to kwestya federacyi. Stawiajc ide

federacyi, zaatwiamy kwesty rusk w Galicyi. Nazywamy
Rusinów Rusinami, ruski jzyk jzykiem ruskim, dajemy mu
warunki rozwoju, ale damy to, co suszne, ale uwzgldniamy

stan faktyczny. Uznajemy Ru w sejmie, szkole, gminie, ale

damy, aby ona uznaa uni i nas, aby przestaa by obc
i socyaln konspiracy, aby uderzywszy si w piersi powie-

dziaa, e zgrzeszya i sprzeniewierzya si duchowi ojców

swoich.

O szkole, gminie, radzie powiatowej mówi nie bdziemy.

Jeeli te instytucye nie maj czczem pozosta sowem,

trzeba si wzi do nich z ca energi przekonania i po-

wicenia. Wolimy wspomnie gorc kwesty serwitutów,

propinacyi, równouprawnienia ydów, które raz w sposób li-

beralny zaatwi naley. WoUmy sówko rzec o stanowisku

opozycyi i o stanowisku dziaaczy pohtycznych w naszym kraju.

Gdybymy mieli gos donony, jak trba Archanioa,

wezwahbymy ca opozycy do roboty, powiedziehbymy ka-

demu krytykowi, wtpicielowi, kademu, co zamiast dziaa,

wielk sown trudni si polityk: Pracuj! nie krytykuj! bo

czas nagli! Nie ma czasu na walk stronnictw, czas na dzia-

anie narodowego stronnictwa. Ale nie przeoczam natury
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rzeczy i rozbicia spoeczestwa, a widz jeden rodek: dobr
wiar w opozycyi, dobr wiar w dziaaczach. Nic dla stron-

nictwa, wszystko dla narodu, nic dla celów partykularnych,

wszystko dla powszechnych, oto haso, pod którem wej
mamy w now epok bytu, w epok, gdzie si z pomoc
Bo moe zró to, co si rozpado. Precz z maodusznoci
koteryjek i konspiracyj, tych rodków, które s wytworem

upadajcego narodu. Jedne i drugie zarówno w bdnem
krc si kole, przypuszaj upadek, a myl, e si od nich

wzrost i zbawienie narodowe rozpocznie, rzucaj na siebie

zarzutami gupstwa, przewrotnoci i zdrady, a z tego pot-

pionego narodu chc tworzy piedesta dla siebie. Raz trzeba

przypuci, e nie wedle miary krawca takiego lub owakiego,

ale wedle miary Fidyasza stworzona jest pier tego narodu,

raz trzeba sobie powiedzie, e szalestwem jest spodziewa

si, e ten stanie si jutro potg, któremumy dzisiaj abso-

lutne gupstwo lub zdrad zarzucili. Do grobu z liberum con-

spiro — ku lepszej przyszoci niech nas zrównanych prawem

i niedol — wiedzie Bóg i Ojczyzna. Róbmy, co powinnimy,

reszt Bogu oddajmy!

Kraków. 5 Stycznia,



1867.

JÓZEF SZUJSKI.

ODPOWIED „DZIENNIKOWI POZNASKIEMU" NA RECENZY

BROSZURY „KILKA PRAWD Z DZIEJÓW NASZYCH".

Przychodzi nam stan do rozprawy na wyzwanie je-

dnego z najpowaniejszych organów prasy polskiej i jednego

z najznakomitszych ludzi politycznych naszej prowincyi ^). Stajc

w gotowoci obrony, wolni bdziemy zapewne od zarzutu,

jakobymy w naszej stawali sprawie, przedmiot albowiem

dotyka w obu wypadkach drogiej nam sprawy narodowej—
Narodowej mówi, bo specyficznie galicyjskiej polityki nie zna-

hmy nigdy i uwaamy j zawsze za zerwanie z ojczyzn.

W odpowiedzi naszej idziemy kolej czasu, w jakiej si

wspomniane na tytule pisma pojawiy. Zaczynamy od ^Dzien-

nika PoznasTdego^.

A naprzód wyzna nam si godzi, e si dziwimy gwa-
townoci napadu, przeprowadzonego z pewn »posunion

*) Floryana Ziemiakowskiego, p. Spis rospraw pol., str. 197.
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a do zbytku bujnoci jzyka i nieszczególn
cisoci rozumowania*. Ktokolwiek bacznie prze-

czyta artyku, przyzna nam, e owe sowa cudzysowem

ujte, zwrócone przeciw nam przez szanownego autora, dadz

si w zupenoci uy na scharakteryzowanie jego krytyki,

namitnej raczej, ni spokojnej, wystraszonej mniemanym

naszym obdem narodowym, a odpierajcej go nie si prze-

konania i dowodów, ale rzsist kanonad filippicznej wy-

mowy. Rzeczy, które w mojej brosurze napisaem i w Sty-

czniu b. r. w wiat rzuciem, s, jak mi to moe szanowny

recenzent przyzna, dosy hazardownem sowem wobec utar-

tego i zakorzenionego przez dugie lata zapatrywania si

i politycznego usposobienia polskiej powszechnoci, a jeeli,

jak kada myl z dobr wiar w rol narodow siana, ra-

chuj na skutek, to zaiste nie mogy rachowa nigdy na ry-

czatow popularno. Wzgld ten, zdaje nam si, winien by

miarkowa gwatowno recenzenta, chociaby zwracajc

uwag jego na atwo poklasku i tryumfu, winien mu by

oszczdzi przynajmniej ów snisty okres przy kocu felie-

tonu, w którym przypominajc, e pod rzdem rosyjskim

kady Polak za konspiratora jest uwaanym, zwraca si zwy-

cisko do nas i zapytuje, czyh podzielamy opini rzdu ro-

syjskiego pod tym wzgldem ? .... Ustp ten, wyznamy szcze-

rze, walczy o pierwszestwo z rozbiorami naszej broszury

w » Dzienniku literac1co-poUtycmym<^ i »Bdenniku lwowsUm«

umieszczonymi, które nie zadajc sobie fatygi, aby z nami wal-

czy, zasaniaj si cenzur austryack, niedozwalajc im

odpowiedzie panu Szujskiemu tak, jakby tego godno na-

rodowa wymagaa!

Do nieszczliwych skutków naszej niewoli zaliczamy

zawsze owo wstrtne sykofanctwo, podajce w podej-

rzenie dobr wiar kadego przemówienia, guszce kade

mielsze wystpienie, licytujce poklask naszej biednej opinii

publicznej popularnymi frazesami. Sykofanctwo to spycha
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w utarte a czcze formy przezwisk stronniczych kad myl
samodzieln, do owego gatunkowania si nieskonn, pitnuje

ludzi znienawidzonym ogólnikiem i ubezwadnia ich wpyw
i rozwój. Ono to jest nieprzyjacielem dyskusyi, cierania si

opinii, szukania punktów wspólnego dziaania pomimo rónic

pohtycznych, ono ródem wszystkich kwasów, niechci, rozbicia

naszego spoeczestwa. Rozbujao ono jako chwast szkodliwy

na górze i dole, wyzibio serca, obudzio chci teroryzmu.

Nie chcemy przez to twierdzi, aby powaany ^Dziennik Po-

znaski « chcia podlega tej grzesznej namitnoci; przeczy

temu cay jego ywot, przeczy i ta obszerna nad niewielk

moj broszur dyskusya: konstatujemy tylko, e namitny

ton recenzyi potrci bhzko o sfer, niewaciw dla jego po-

wagi i stanowiska.

Autor recenzyi godzi si ze mn w zapatrywaniu na

historyczn cz broszury, o ile takowa granic 1794 roku

nie przekracza. Chce mi zapewne przez to powiedzie, e nie

wygosiem w niej nic nowego. Zgoda. Zwracamy wszelako

uw^ag jego, e owo uznanie przyczyn naszego upadku od

niedawna dopiero wydobywa si z powodzi stworzonych

a pori doktryn i teor\'iek, upikszajcych nasz przeszo
i tumaczcych, a przynajmniej na cudze wycznie barki

zgub nasz zwalajcych Niedawno jeszcze naleaa hi-

storya ostatnich wieków Rzeczypospolitej do poematów filo-

ficznych lub apologii polemicznych, przedstawiajcych nam
walk idei w czasach temi ideami wcale nieporuszanych,

przenoszcych dzisiejsze w^yobraenia, antypatye i sympatye

na nieszczhwych ofiarnych kozów (zwykle królów) lub ulu-

bieców przeszoci (najczciej rokoszanów). Wydobyto si

z tego bdnego historycznego liryzmu, bdcego jednym

wicej objawem naszej jednostronnoci i wyganicia poli-

tycznego instynktu. Przestajemy wierzy, aby dla nas inne

prawa bytu byy istniay, jakie dla innych organizmów naro-

dowych i pastw nakrelia Opatrzno. Wracamy poniekd
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do zapatrywa tych, mniej pod wzgldem naukowym cennych

dziejopisarzy, którzy w kocu 18-go i w pocztku 19-go wieku

obrabiali dzieje przeszoci, a przeszedszy katastrof upadku,

doktrynom uwodzi si nie dali. Czyhby ten zwrot, na polu

historycznem uczyniony, nie rokowa nam i na gocicach
praktycznego politycznego ycia pewnej korzystnej zmiany,

a przynajmniej nie przemawia za jej potrzeb? Czyliby

przyoywszy do dziejów politycznych lat ostatnich skalpel

sumiennego a roztropnego badania, wydobywszy si ile mo-

noci z wizów zdawkowej monety szlachetnych wprawdzie

myli i uczu, ale niepoddanych nigdy miaemu, choby naj-

boleniejszemu rozbiorowi, nie dao si i z nich wycign
pewnych prawd widocznych, jasnych, koniecznych, któreby

sumienie narodowi poda nakazywao, chociaby to podanie

niechtn zrazu odtrci rk?
Ale otó owe prawdy, z porozbiorowych wyprowadzone

dziejów, s gówn peira scandali dla szanownego recenzenta.

Pozostawiwszy ustp o »niewoU«, który w caoci przyjmuje,

przekrela reszt niemiosiernie, odrzuca nasz, jak si wy-

raa, now pohtyczn drog, pisze apologi konspiracyi i na-

zywa nasze zdanie, jakoby epoka konspiracyi z r. 1863, t. j.

z cakowitem ludu naszego uwaszczeniem si skoczya,

ustpem zoonym z tylu faszów, ile sów w sobie mieci.

A e druga cz broszury, schodzca do kwestyi polsko-ga-

licyjskiej, jest zdaniem jego konsekwency premis poprzednich,

musimy przypuci, e i t ryczatowo odrzuca, w czem

w oczywistej z artykuami »Dsienni'ka Poznaskiego <^^ ponad

linijk fehetonow zamieszczonymi, zostaje sprzecznoci.

Poniewa szanowny recenzent odtrcajc nasze zdania,

stara si wnikn w ich myl, ale urywkowo je podajc,

rozbi ich konsekwentno i na suszne a nie suszne po-

dzieli, nie mamy w odpowiedzi naszej innej drogi, prócz od-

budowania konsekwencyi i omówienia rzeczy w sposób, który

moe wicej ze sob rachowa si kae. Prowadzc rzecz

20
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nasz historycznie, staralimy si ile monoci przedstawi

groz naszych antecedencyi : dwa wieki nierza.du i jeden bo-

lesny wiek niewoli. Te antecedencye, cia.ce na calem naszem

spoeczestwie, zasuguj istotnie na baczny ze sob obra-

chunek, bo owo aciskie: delicta priorum immerius lues oka-

zywao si zawsze najfaszywszem w historyi zdaniem. Stan

naszego spoeczestwa wewntrzny nosi na sobie skutki da-

wnego politycznego rozstroju, podobnie jak zewntrzny do-

znaje nieustannie okropnych rezultatów upadku. Jeeli wic
zatracenie pojcia rzdu i kótni wymogów rzdu z zby-

tniemi roszczeniami wolnoci podalimy jako raka, który

Rzeczpospolit roztoczy, jeeU w porozbiorowych czasach

widzielimy pojcie rzdu w ustawnym sporze z deniem do

niepodlegoci, nie czynilimy tego na darmo i mieUmy su-

szne do tego powody. Nie zbaamuci nas szanowny recenzent

sarkastyczn uwag, e kade usiowanie do odzyskania nie-

podlegoci miao wybitne denie do postawienia rzdu

»ale — wasnego, narodowego*, bo o tem deniu wie kady,

a wic i ja. Owszem, owa sarkastyczna jego uwaga posuy
nam jako woda na nasz myn, posuy nam jako punkt wyj-

cia naszego rozumowania.

Konfederacye, rokosze, zwizkowe koa dawnej Rzeczy-

pospolitej wychodziy jako samozwacze organizmy z pre-

tensy rzdu i z przekonania, e istniejcy by przewrotnym

i zgubnym. Im to przekonanie byo suszniejszem, tem wicej

miay one za sob racyi historycznej, nie przestajc wszake

by zgubnemi i rozprzgajcemi Rzeczpospolit. Najszlache-

tniejsza ze wszystkich, wojna za wiar, wolno i niepodle-

go, posuwajc si do detronizacyi króla, narzuconego

wprawdzie, ale bd co bd powszechnie uznanego, konfede-

racya barska miaa zaprawd najwicej racyi politycznej

w ostatnich wypadkach, a nie znalaza przecie usprawiedli-

wienia wobec patryotów sejmu czteroletniego, który pierwszy

trafnem okiem ugodzi w jdro dugowiecznego zego, w sa-
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mowol zmian politycznych i na zawsze wszelkie usun kon-

federacye. Nie bdziemy zaiste odrodnym synem przeszoci,

jeeli usunicie tej samowoli postawimy jako haso nasze

w czasach, gdzie ona po raz drugi kresu swojego dobiega,

jeeh podniesiemy analogi, e podobnie jak samowola kon-

federacyi nie uratowaa wolnoci i dawnego Rzeczypospo-

litej ksztatu, tak samowola sprzysie nie przywróci nam
Ojczyzny.

Konfederacyi, rokoszów, kó zwizkowych dawnej Rze-

czypospolitej przyczyn byy zamachy, grzechy lub nieudolno

rzdu polskiego w obronie caoci i niepodlegoci kraju, Po-

rozbiorowe sprzysienie znajdowao nieustann racy bytu

w obcym rzdzie z jednej, w niechci do przedsi-
wzicia czynu niepodlegoci z drugiej strony.

Zgadzam si z szanownym recenzentem, e jestemy poniekd

konspiratorami wszystkiem, co czynimy, bo w piersi naszej

tkwi niepokalana dusza polska. Ale nie zgadzam si na mie-

szanie tej naturalnej konspiracyi z polityczn. Chwy-

taUmy si wielokrotnie tej drugiej, nie dowierzajc sobie,

abymy mogU prowadzi pierwsz, co poczytam miao
midzy dowody naszego powolnego dwigania si z upadku.

Chwytalimy si tej drugiej, narzekajc, e koryfeusze ma-

jtku, imienia, inteligencyi usnU snem gnunym i zapomnieli

o narodzie i o myli niepodlegoci, podobnie jak dawniej

kupihmy si w konfederacy przeciw zdrajcom wolnoci,

zostajcym w konszachtach z takim Zygmuntem III, Janem

Kazimierzem! ChwytaUmy si, upatrzywszy sobie pomyln
jak polityczn konstelacy, czciej jeszcze czujc za gra-

nic proch z barykad, najczciej wyrywahmy si naprzód,

aby lee jak dudzy, w przyjaniejszej naszym zamysom go-

dzinie. Mówihmy, e potne sowo o uwaszczeniu ludu po-

zyska dla nas masy i powoa pod bro » dwadziecia miho-

nów Polaków «. Mówihmy, e warstwa jedna narodu prze-

gnia, e druga potrzebuje chrztu krwi i powicenia. Uwa-
20*
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alimy w kocu konspiracye i ich krwawe wybuchy, jako

konieczne dla honoru i dobra duszy narodowej eksplozye,

uyniajce grunt przyszoci. Wszystkie te zapatrywania si

nasze i plany wychodz stanowczo poza obrb opozycyi

naturalnej, bronicej kocioa, tradycyi, obyczaju, jzyka,

a tylko grube pomieszanie poj moe je za jedno bra z t
opozycy, którmy tutaj naturaln konspiracy na-

zwa sobie pozwolili.

Widzimy owszem, e konspiracye polityczn nazwa
mona dalszym cigiem owej, praktykowanej w Rzeczypospo-

litej, samowoli pohtycznej, którmy nazwali liberum conspiro

i postawili obok liberum veto. Czem dla dawnej samowoli

wolnoci by król, senat i sejm, t. j. naturalny ukad rzdowy,

tern dla samowoh de konspiracyjnych by kadorazowy

stan przodkujcej spoeczestwa warstwy, która w latach nie-

woh stanowi niejako jego rzd naturalny, jego ton dominu-

jcy. Jeeli dawna samowola wolnoci rozpaczajc, aby drog
legalnej, sejmowej opozycyi swoje przeprowadzi moga, uda-

waa si do dróg nadzwyczajnych, to porozbiorowa samo-

wola denia do niepodlegoci, chwytaa si dróg nadzwy-

czajnych, konspiracyjnych, nie dowierzajc, aby przodkujca

warstwa o niepodlegoci mylaa, a nawet w przekonaniu,

e jej przodownictwo w spoeczestwie , interes narodowy

i honor narodowy na szwank naraa. Pod ow przodkujca

spoeczestwa warstw rozumiemy oczywicie sum tyci

wszystkich w dojrzaym wieku obywateli, którzy o spra-

wie ojczystej maj lub mie powinni pewn ustalon opini,

którym stanowisko, wyksztacenie, majtek bez wzgldu na

rodowo, pewien wpyw i znaczenie w spoeczestwie za-

pewnia. Otó jeeh ta suma ludzi le reprezentuje narodowy

intere.s, jeeli obraa narodowe uczucia, jeeli si okazuje

obojtn dla sprawy ojczystej, jeeli si zamyka w egoizmie

i kastowoci, jeeh hoduje obcemu obyczajowi, lub co gor-

sza, honorowi kraju ujm przynosi, atwo zdarzy si moe>
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e ywioy modsze, gortsze, a nawet jej samej czci ska-

dowe, puszczaj si na niebezpieczn drog tajemnych zwi-

zków, urastajcyci nastpnie do rozmiarów organizacyi po-

wstaczyci. Tak bya iistorya licznych zwizków pomidzy

r. 1831 a 1846 i temu to przypisa naley, e » stary kon-

spirator i koziarz« jest u nas prawie synonimem dobrego

patryoty i zacnego czowieka. Ale jeeh w broszurze odda-

limy suszny hod wdzicznoci za rozbudzenie ducha, po-

mnoenie obozu obywateh, jeeli nazwalimy j w owych

czasach malum necessaum, nie moemy przez to nazwa j
inaczej jak zem, którego usunicie na zawsze jest konie-

cznym warunkiem dobicia si do lepszej doli, a wród dzi-

siejszych okolicznoci warunkiem utrzymania bytu. Jeeli kon-

spiracya rozbudzia ducha, pomnoya zastp mylcych
o sprawie ojczystej, to przez to samo z kadym rokiem tra-

cia co z swojej .racyi istnienia, przyczyn niecierpliwienia

si na spoeczestwo, bo trudno przypuci, aby wszystkie

jej nauki w las poszy. Rozpoczynanie od kilku indywiduów,

zakrytych, nieznanych, przemawiajcych w imi ogólnych

idei, stawao si tem zbyteczniejszem, im wicej wyonio si

we wszystkich sferach i przy wszystkich warsztatach narodo-

dowego ycia indywiduów pracujcych i mylcych, mog-
cych i chccych myle i dziaa dla sprawy narodowej, zna-

nych i widomych kademu.

Jeeli pierwszym punktem wyjcia konspiracyi polity-

cznych by zy stan warstwy przodkujcej, to drugim byo
niezawodnie niedowierzanie, aby ta warstwa przodkujca pro-

wadzia rozpoczt przez sejm czteroletni i Kociuszk spraw
reformy spoecznej. Przeprowadzenie tej reformy uzna zdrowy

instynkt narodowy jako conditio sine qua non odrodzenia, nie-

szczliwe doktrynerstwo oddalonej od kraju emigracyi jako

magiczn róczk, wywoujc za jednym zamachem niepo-

dlego. Zrównanie spoeczne, propaganda idei demokraty-

cznych, wydaa si kluczem przyszoci, rodkiem pozyskania
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mas dla sprawy niepodlegej Polski, sprawa ta podsumowan
zostaa pod spraw ogólno europejsk wolnoci i równoci.

Jeeli pod tym take wzgldem oddalimy starym naszym

konspiracyom zupen suszno, to da musimy konse-

kwentnego uznania, e jeeli na tem polu pracoway mow,
pismem i czynem, to nie pracoway darmo, ale skutecznie,

e rozszerzyy to, co szerzyy. W miar rozszerzenia za,

w miar skutku, traci musiay znowu na racyi bytu usio-

wania konspiracyjne, bo im wicej nauczonych, tem mniej

potrzeba nauczycieli. Dla tego te, jeeli konspiracya po roku

1831 bya prawie jednobrzmic z stronnictwem demokra-

tycznem, ognisko jej, centralizacya. ogniskiem propagandy

demokratycznej, to po r. 1848, gdy demokratyczne idee po-

wszechne sobie w kraju zjednay obywatelstwo, gdy litera-

tura, dziennikarstwo, ycie publiczne stany bd co bd
na uznaniu tych zasad, gdy poktne przeciw nim niechci nie

mogy ju hazardowa si na wiato dzienne, konspiracya

jako ognisko propagandy demokratycznej za granic staa si

rzecz zbyteczn, bo nauka si skoczya, a ucznia wasnemu
mona byo pozostawi rozumowi. Co do samej reformy spo-

ecznej, której dokonanie miao by rodkiem powszechnego

powstania ludu, widzielimy wszyscy faszywo tej teoryi;

konstatujemy tylko, e bya ona jeszcze w 1863 r. ow licy-

tacy in plus, którego uyli epigonowie konspiracyjni w walce

z stronnictwem »biaem«. Antidemokratycznem, ani wycznie
szlacheckiem nie mona byo nazwa stronnictwa biaego,

choby ze wzgldu, e spotykano w niem demokratów naj-

czystszej wody!

Ale szanowny recenzent mówi nam, e konspiracya nie

miaa na celu ani reformy spoecznej, ani budowania spoe-

czestwa od siebie, tylko odzyskanie niepodlegoci. Zgoda na

to! Wszyscy konspirator©wie dobrej woH myleh o niepodle-

goci i powicali si dla niepodlegoci, wszyscy pozyskani

przysigli niepodlegej Polsce. Ale ktokolwiek si bacznie dzie-
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jom naszych konspiracyi przypatrzy, komukolwiek o nich

mówi przyjdzie z rk na sercu, sumiennie, przyzna musi,

e denie do budowania spoeczestwa od
siebie, propaganda pewnych idei i denie do
przeprowadzenia reformy spoecznej, górowao
niesychanie nad waciwym sprzysie celem, t. j. odzyska-

niem niepodlegoci, identyfikowao te dwa zupenie róne
od siebie zdania tak, e cel brano za rodek, a rodek sta-

wa si niepostrzeenie jedynym skutkiem i celem. Niepodle-

go miaa skania do powicenia i ofiary jednych, dru-

gich miaa ofiara wolnoci zyska dla sprawy niepodlegoci,

pierwsi mieh si za kilkomiesiczn propagand podnie
z wieloletniego rzekomego upadku ducha, drudzy zapomoc
faktu usamowolnienia podnie si odrazu na stanowisko

spadkobierców przeszoci. Rozszerzenie pewnych wyobrae,
uczu, nadziei, objcie osobników spoeczestwa w odrbne,

zamknite, a przysig zwizane ciao, musiao sta si dla

naszych konspiratorów najwalniejsz czci zadania, pod-

staw przedsiwzicia. Zanegowanie wszystkiego, co si z obo-

jtnoci lub niewiar wobec tajemnej wadzy kierowniczej

zachowa, stao si drug koniecznoci, która bya tem zgu-

bniejsz, im wród tych obojtnych lub niewiernych wicej

byo jednostek, a nie zer politycznych, im wicej inteligencyi

i patryotyzmu innych opinii proskrybowa musiano. Wobec
tych zaj, ama, trudnoci, walki z wasnym narodem,

wobec niepodobiestwa zyskania rodków materyalnych, czyli

dziwo, e mimowoh spuszczono z oka gówny cel zadania,

a raczej, e dla tego celu rodków koniecznych, broni i t. p.

zebra nie byo mona? czyli dziwo, e konspiratorowie nie

mogh wolno rozporzdza chwil wybuchu, chwil czynu,

najwalniejsz w tego rodzaju przedsiwziciach, e ulegali

sami chemicznemu procesowi zapalnoci nagromadzonych y-
wioów z jednej, siom czyhajcego nieprzyjaciela z drugiej

strony? Wicej nas to dziwi, e hczb sprzysionych brano
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za liczb przyszego wojska, e kady adept zostawa przy*

szym idealnym naczelnikiem tysiców, e wiara w nieza-

wodne zwycistwo masy moga prowadzi do lekcewaenia

wszystkich najkonieczniejszych warunków wojennego ruchu,

do poprzestania na ksieczce, recept wojny ludowej zawie-

rajcej, fantasmagorycznym poemacie tsknoty tuaczej. Czyliz

potrzebujemy cytowa tutaj fakta? W razie potrzeby gotowi

jestemy; na dzisiaj wystarcza, comy przytoczyli, aby powie-

dzie szanownemu recenzentowi, e celem konspiracyi byo
niezawodnie odzyskanie niepodlegoci, ale e cel nie odpo-

wiada rodkom, a rodki celowi.

Ale zdawaoby si na pozór i wydaje si wszystkim

naszym niewyleczonym z konspiracyjnego systemu gowom,

e bezowocno konspiracyi jest skutkiem niedojrzaoci, ze-

psucia, braku ducha narodu, gdy przeciwnie, twierdzimy to

niemiao, skutkiem owej niedojrzaoci, zepsucia,
braku ducha, byo samo Ignienie do konspir a-

c y i. Zdawaoby si, e w miar postpu idei iberalnyci,

zrównania spoecznego, konspiracya peryodycznie powraca-

jca, musi by coraz silniejsz, a zatem i skuteczniejsz, a
wkocu doprowadzi do celu. Ten najfatalniejszy ze

wszystkich bdów narodowych, sojusznik zniszczenia i eks-

terminacyi, zasuguje na szczegóowe zbadanie. Hoduje mu
wida i szanowny recenzent, gdy si tak ywo oburza na

nasze sowo, jakoby z r. 1863 epoka konspiracyi na zawsze

bya zamknit, gdy mu nie przypada do smaku twierdzenie,

jakoby konspiracya od r. 1831 zaczwszy, w miar chybio-

nych swoich przedsiwzi na racyi bytu tracia. Wykazawszy,

jak nam si zdaje, dosy dowodnie, e konspiracya, jako d-
enie do niepodlegoci, jest z natury swojej nieodpowiada-

jc i rozmijajc si ze swoim celem, opieramy si na tych

dowodach i twierdzimy z ca si przekonania, e cel jej

oddala si musi w miar, jak obóz obywateli powi-

ksza si bdzie, jak dziki propagandzie patryotycznej lat
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tylu, wzmacnia si bdzie owa warstwa na górze, któr na-

zwalimy naturalnym rzdem , ton dajcym spoeczestwu

w latach niewoli, warstwa ludzi znakomitych prac, inteli-

gency, majtkiem ^), a nadewszystko pewnem poczuciem na-

rodowych obowizków; w miar nareszcie, jak adna prze-

szkoda prawa lub przywileju nie bdzie oddziela sta-

nów narodu od siebie. Warstwa ta rzdzca i ton nadajca

bdzie utrzymywaa konspiracy naturaln, ale nie bdzie za-

iste skonn do konspiracyi politycznej, czci dlatego, ze

w wasnem poczuciu narodowej myh bdzie widziaa gwa-

rancy przechowania narodowoci, czci dlatego, ze nie

opuci jej nigdy trafno sdu o trudnoci przedsiwzicia.

Nie idzie zatem, aby ta warstwa, grubiejca z dniem kadym,

miaa zapomnie o niepodlegoci, aby miaa si wyrzec przy-

szoci, aby miaa zastrzgn w interesie materyalnym, bo

gdyby tak byo, gdyby j strua kada koncesya rzdu, kady
umiech fortuny, jake t warstw zmusza do powstania,

jake przypuszcza, e jaka przyszo jest przed nami? Prze-

ciwnie, twierdzi mona z zupen susznoci, e wszystko,

co zapracuje czy na materyalnem polu, czy na intelektual-

nem, stanie si now dla narodu si, kapitaem elaznym na

wszelk przyszo. Powiemy wicej, e konserwatyzm jej

i reakcyjno, o które j przychylne konspiracyi pomawiaj

gowy, jest w przewanej czci skutkiem sameje konspira-

cyi, przedsiwzi nieobrachowanych i samozwaczych, jest

skutkiem owego nacisku sztucznego, który sprowadza osa

hienie, bo nie by skutkiem przekonania. Terroryzm jest oj-

cem cynizmu i odstpstwa, uzurpowanie przywileju na pa-

») Zastrzegamy si naimocniej, e pod ow warstw, stanowic

ów moralny rzd niewolnego spoeczestwa, nie rozumiemy ani jakiej

hierarchii kastowej, ani pieninej, ale sum tych wszystkich w dojrza-

ym wieku ob^Tvateli, którzy o sprawach kraju pewn maj i gon
opini, którym stanowisko pewien wpyw na spoeczestwo zapewnia.

(P. a.)
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tryotyzm ródem tysicznych wani i niesnaskom spoecznych.

Kto zna polski charakter, wie, e przeladowania od swoich

i szczucia nienawidzi, e bierze na kie i wybiega pod takimi

wpwami zbyt czsto z narodowej kolei.

W wytworzeniu warstwy narodowej . zgrubieniu jej,

przyznalimy konspiracyi zasug i oddalimy cze jej m-
czennikom. Imiona ich pozostan na zawsze w panteonie

chway narodowej. Przyznalimy niemniej zasug jej w ini-

cyowaniu reformy spoecznej. Cokolwiek konspiracya zrobi

moga, dokonaa: nie przydaby si na nic rachunek, ile to

kosztowao, na nic rekryminacye, e tyle kosztowao, bo bya
wpywem spoeczestwa moralnie podupadego, kastowo roz-

dzielonego, W" myl narodow ubogiego. Czczo porozbioro-

wych czasów bya jej matk, mio ideau narodowego oj-

cem. Nie dziw, e rodzice tacy wydali poronione pody. Nie

bdziemy twierdzi, aby dzisiaj spoeczestwo nasze stao na

stanowisku doskonaoci narodowej, nie bdziemy twierdzi,

aby nie potrzebowao bodca, szczególniej po katastrofie

1863 r., owszem powiemy, e dzisiaj, po nieobrachowanych

klskach, przychodzi nam prawie zaczyna ab ovo, od uprz-

tania rumowisk strasznego pogorzeliska. Ale bd co bd,
doszlimy do tej chwili stanowczej, gdzie nam si dalej ryzy-

kowa nie wolno, gdzie zewntrzne i wewntrzne okolicznoci

daj po nas skrztnej pamici o pozostaym kapitale prze-

szoci, nadewszystko za: doszlimy do chwili, w której

upada ostatnia zapora kastowa przez dokonane w Królestwie

Polskiem uwaszczenie. Doszlimy do dna naszego narodowego

kapitau, nie mamy ju nikogo, aby go wezwa do wspólnego

stou w imi obietnicy wolnoci. Czy moemy obiecywa co

wicej, co nieprzyjaciel nasz z wszelk dotrzyma gotowoci?
Czy z liberalizmu mamy zej na socyalizm? Czy mode siy

podszczuwa mamy na starsze, szuka w nich alfy i omegi

narodowego poczucia, negujc te, które konspiracye lat da-

wnych wychoway? Byby to obyczaj Saturna zjadania wa-
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snych dzieci. Czy szalonymi zamachami podobnego rodzaju

mamy pcha do odstpstwa tych wszystkich, którzy z ka-

taklizmu co uratowah? Innych przecie rodków nie ma
dzisiaj konspiracya i nie moe ich mie nigdy. Jeeli za po-

trzeba jej ma wychodzi z upadku ducha narodowego, z za-

przastwa, z koniecznoci elektrycznego wstrznienia, to po-

trzebie tej przeczymy stanowczo i wskazujemy na zastp na-

rodowy, stojcy na czele spoeczestwa, zastp ludzi pracy,

wiedzy, majtku, i twierdzimy, e w razie dalszych ekspery-

mentów in anima viii nie postp narodowy, ale zupene ubez-

wadnienie go czeka. Widziehmy naocznie w r. 1863, e
udzia warstwy dojrzaej w przygotowawczych do powstania

pracach by niesychanie maym, ze w obozie przeciwnym

wybuchowi znajdowah si ludzie wszelkiego stanu i opinii

pohtycznych, e na czele ruchu stanU sami wycznie ludzie

modzi, nieznani i nieznajcy spoeczestwa. Widziehmy, e
ilo ludzi z warstwy przodkujcej a udzia biorcej miaa

si w odwrotnym stosunku do swej liczby, niezawodnie wiele-

kro wikszej od kontyngensu lat poprzednich. Widziehmy,

e owa warstwa tworzya osobny o tym samym celu ale

o innych rodkach obóz i zyskaa nazwisko biaych w prze-

ciwiestwie do czerwonych. Nie byo tu ju kwestyi de-

mokracyi lub arystokracyi, kwestyi niepodlegoci lub ule-

goci, nie byo nawet kwestyi opozyci lub popierania rzdu,

bo oba rzekome stronnictwa byy w opozycyi — bya to

kwestya roztropnoci lub nieroztropnoci, pdzenia na olep

lub wyczekiwania, kwestya modocianego szau lub mskiej

rozwagi, kwestya nareszcie rzdzenia spoeczestwem zapo-

moc naturalnych lub nadzwyczajnych rodków. Koniecznym

skutkiem obu stronnictw byo tarcie obopólne, odrzucanie

i negowanie si wzajemne, bunt modych przeciw starym,

propaganda warstwy niszej nie samym patryotyzmem, ale

nadziejami spoecznego przewrotu. Z przykadu tego widzie

moemy, e wzmocnienie warstwy przodkujcejj
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której przyznajemy naturaln dyspozycy spoeczestwem na-

rodowem, pocign musi za sob coraz silniej-

sz jej niech przeciw wszelkim samozwaczym usio-

waniom konspiracyjnym, a kontygens konspiracyi ograniczy

do licznego, ale tern niebezpieczniejszego za to zastpu ludzi

modych, lunych, niedowiadczonycli, a zarozumiaych, Irtórzy

rzuciwszy si raz na drog przodowania, wytrceni z prawi-

dowej suby dla spoeczestwa, przeladowani przez nie

i niechtnie widziani , ogranicz si znowu do ywioów
modszych od siebie, wrahwych, a niemajcych wyksztacenia.

Jeeli pomidzy rokiem 1831 a 1848 konspiracya ksztacia

obywateh z narodowem poczuciem, to po r. 1863 mogaby
wydawa tylko anarchistów po jednej, zakamieniaych na

wszelki rozwój i obawiajcych si kadego ywszego ruchu

po drugiej stronie.

Dodajmy do tego wzgld, e wród klsk, konspiracyami

sprowadzonych, rozrós si bujnie ywio, który z nich korzy-

sta, który si wród nich egoistycznie zachowa. Do tego

ywiou rachujemy wszystkich owych spekulantów, finansistów,

dorobkiewiczów, którzy zagarnli ognisko nasze, zrujnowane

w sprawie ojczystej; rachujemy ydów, którzy od czasów

upadku rosn w potg materyaln z szybkoci nieprakty-

kowan. atwo to pociesza si miem spostrzeeniem, e nie

jeden z potomków tych ludzi poniós na otarz naszej sprawy

majtek i ycie, ale trudno zaprzeczy, e praktyczny zmys
ogromnej wikszoci nie da si zaprzgn do idealnego wozu

naszych politycznych Ikarów; a jeli, rachujc si z tym y-
wioem, nie powinnimy traci nadziei przenarodowienia go,

to nie moemy take postpowa z nim podug na.szego poe-

tycznego widzimisi. Co tu powiedziaem o ^^wiole obcym,

tyczy si w wysokim stojmiu naszego ludu. Historya jego

rozpoczyna si z dniem uwaszczenia, poczucie narodowe i oby-

watelskie rosn bdzie od tego dnia w miar ycia wspól-

nego z starsz braci, w miar utrzymywania dawnych sto-
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sunków, jakim jest religia, nowych, jakim jest gmina. Uwa-
szczony raz sta si lud nasz w dwójnasób konserwatywnym,

a przedsiwzicia warstw wyszych bd tak dugo obudza

jego podejrzenie, dopóki nie wydzieli z siebie dostatecznego

procentu wasnej inieligencyi, dopóki si ni z innemi nie po-

czy warstwami. Propaganda nieprzyjacielskiego rzdu stawia

bdzie przeszkody — propaganda sztuczna polskoci lub so-

cyalnej niechci wyszaby zawsze na korzy rzdu. W ten

sposób pokazuje si, e konspiracya, jako rodek dalszego

ksztacenia ludu i narodu, byaby zupenie chybion, cofajc

wstecz to, co si zyskao, a nie zyskujc tego, co wymaga

czasu i zachodu. Gubiaby ona zasób przeszoci, przewracaa

pojcia nowego zastpu, który zwolna tylko do narodowych

wznie si moe poj, stawaa w sprzecznoci z wrodzo-

nym kademu czowiekowi i narodowi instynktem zachowa-

wczym, popadaa w negacy, coraz szersze koa rodaków

obejmujc, a udajc si w^ odepchniciu swojem do poszko-

dowanego lub chciwego zysku proletaryatu, sprowadziby mu-

siaa kataklizm, w którymby eksterminacya ostateczne odniosa

zwycistwo. Czy mamy zwróci jeszcze uwag na to, e rzdy

zaborcze najlepsz pod tym wzgldem daj nam wskazówk,

rzucajc si po kadym ruchu na wszystko, co nawet bywao

przeciwnem konspiracyi, znajdujc w niej najwyborniejszy

pozór tpienia wszystkich narodowoci objawów? Oczywicie

musimy, skoro szanowny recenzent w snistym okresie, wy-

liczajcym, co pod rosyjskim rzdem konspiracya si nazywa,

chce w zej wierze nieprzyjaciela poczytujcego kad opo-

zycy za konspiracya widzie poparcie konspiracyjnego sy-

stemu. Szczególniejsze to rozumowanie, chocia nie przyznam,

aby miao by nowem. Gzy nie prostszem i nie naturalniej-

szem wytómaczeniem tego objawu s korzyci, które nie-

przyjaciel z konspiracyi wyciga?

Potpiajc konspiracy pohtyczn, nie miehmy, jak

o tern recenzent przekonanym by musia, skoro nazemus
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zdaniu o pracy organicznej przyklasn, naturalnej opozycyi

narodowej, którmy nazwali konspiracy naturaln, na oku,

nie blunilimy przeciw ideaowi niepodlegoci, który nas nie

opuci, dopóki narodem by nie przestaniemy. Pojmowalimy

epok konspiracyi, jako jedn z epok porozbiorowego ycia,

a dzisiejsz chwil, jako rozdroe, otwierajce nam prospekt

na normalny rozwój spoeczestwa w danych warunkach lub

anormalne wyczerpywanie si spoecznych. Owe dane warunki

s niesychanie cikie, w przewanej czci ziem polskich

pozosta tylko jeden wze — rodzina. Ale czy osabienie,

rozpacz, usprawiedh mog jakikolwiek czyn zbiorowy, roz-

poczty w skr3rtociach spoeczestwa? Wolno ryzykowa si

samemu, ale nie wolno ryzykowa narodu. Ponne to zreszt

przypuszczenie, e konspiracy jest jedyn ucinionego spoe-

czestwa broni. Widziehmy j czsto, a i w ostatnich cza-

sach, powstajc z osabienia mikoajewskiego ucisku, z otwie-

rajcej si lepszej dla narodu doU. Najprzykrzejsza to z prawd,

któr powiedzie jestemy przymuszeni, ale nie przestaje by
prawd, W przekonaniu, e ta lepsza dola zepsuje naród, e
go przyprowadzi do zapomnienia o idei narodowej, rozpoczy-

naa ona robot najtrudniejsz, robot samej niepodlegoci.

Przypuszczaa, jakemy to w naszej broszurze powiedzieli, e
ten, co si lada ochapem aski nieprzyjaciela struje, wystar-

czy do wykonania najtrudniejszego dziea. Z tern przypuszcze-

niem raz nam zerwa naley, naley nam do tyla zaufa, e
suma jego pracy dziejowej, jego umysowego nabytku nie

jest tak szczup, aby od wasnego spoeczestwa za nic uwa-

an i tak atwo sprzedan by moga. Naley nam zaufa,

e bez sztucznych rodków organizacyi i przysig, spoecze-

stwo nasze w instytucyach swoich, w gronie ludzi wykszta-

conych, w rodzinie nareszcie, gdzie co innego nie pozostao,

doczeka si lepszej dla siebie doli, przyjaniejszycli dla siebie

konstelacyi, e si o jego cywilizacyjn i obyczajow wy-
szo rozbije nawet barbaryzm, e, jeeli konspiracy od kóka
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ludzi ze sob zwizanych oczekuje niepodlegoci, spoecze-

stwo z wiksz daleko susznoci moe si spodziewa od-

rodzenia od wielkiego pnia narodowego, choby najsroej

by przeladowanym. Tutaj zarazem znajdujemy punkt zacze-

pienia naszej poUtyki prowincyonalnej. Jeeh nie wolno zba-

wia caoci, wychodzc z ciasnego koa, najszczytniejsz

chwytajcego chorgiew, to wolno zaiste ratowa narodowo,

choby w maym skrawku ziemi, której Opatrzno lepsze

pozostawia warunki. Jeeli nie wolno bra sprawy narodowej

w monopol pojedynczych, to kada pid ziemi polskiej, ma
w normalny sposób prawo tem wiksze stawania za cao
i reprezentowania caoci, im wicej ta cao jest zagroon.

Stawanie to za wtedy tylko moe si redukowa do prostej

abstynencyi i opozycyi, gdzie narodowo wprost, jak si

stao w W. Ks. Poznaskiem, przez rzd zaborczy zaprze-

czon zostaa.

Koczc rzecz nasz, czy mamy wyzna, ile nas ko-

sztuje walka z przeciwnikiem, który nierówn z nami walczy

broni, który mówi to, co si zwykle podoba, pozostawiajc

nam do powiedzenia to, co si nie podoba, o czem wyrzecz

musimy: infandum jubes renovare dolorum. Czy mamy powie-

dzie, e pomimo naszej negacyi tylu utartych u nas wyobra-

e, wierzymy mocno, e nie zginhmy i nie zginiemy, jeeh

trafnie chwyta bdziemy znamiona czasu, jeeh bdziemy

posiadah t muszkularn elastyczno charakteru, która umie

si podporzdkowa ewidencyi dowiadczenia? Czy mamy po-

wiedzie, e naród, chociaby dugo uciniony, nie utraci wa-

runków niepodlegego bytu, jeeh zamiast wyczerpa si

w nieustannej ekspektoracyi swoich uczu, umia skupi si

w sobie i rozkorzeni, niby ziarno przydeptane stop szata-

sk? Czy mamy wskaza przykady Wgrów i Czechów, tych

Czechów, którzy si odrodzih z kilku gazek bluszczu rosn-

cego na starych ruinach, a dzisiaj zawstydzaj nas prac

okoo ludu, owiaty i narodowoci? Nie! na jednej tylko
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uwadze pooymy cay nasz przycisk. Chcc nowe rozpocz

ycie, nie trzeba miary i patryotyzmu bra z czasów, kiedy

spoczywa w pieluchach, kiedy idea niepodlegoci bya anio-

em stróem modego pokolenia, wiodcym go zapomoc sen-

nych marze i natchnie w ycie powicenia i mczestwa,

kiedy wielko i szczytno idei zalepiaa nas na braki rze-

czywistoci. Dzisiaj patryotyzm ma pochmurzone od cierpie

czoo, schylone od nadmiaru boleci barki. To ju nie mody,

to stary patryotyzm, który tyle tysicy widzia gincych

przed sob, który widzi szalony poar posuwajcy si coraz

dalej w dziedziny ojczyste . . . Taki patryotyzm przypuszcza

dyskusy, bo z sfery uczu i przeczu, z sfery teoryi i ogól-

ników musia on pod wag strasznej rzeczwistoci przyj
w sfer rozumu i praktyki, musiai si nauczy roztropnoci.

Do dalszej dyskusji takiego rodzaju, w duchu takiego patryo-

tyzmu, jestemy zawsze gotowi, ryzykujc wszystko, choby
nawet umieszczenie oderwanych ze z wiar zestawionych

ustpów pracy naszej w ^Dzienniku warszawskim*.
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JÓZEF SZUJSKI.

NIEPOPRAWNI.

(Odezwa » Ogniska Republikanckiego*. — Genewa, Wrzesie 1867.)

Mielimy w ubiegym roku kilkakrotnie sposobno wy-

powiedzenia naszego zdania o stanowisku i obowizkach emi-

gracyi. Podnoszc jej dodatnie usiowania z skrztnoci, wal-

czylimy gorliwie z jej pretensyami do przewodniczenia w kraju

i sdzenia apodyktycznego spraw krajowych, gdziekolwiek si

one objawiy. Unikalimy przy tem wszelkiej osobistej pole-

miki, chocia pisma emigracyjne a mianowicie » Niepodlego^

w swoich rozbiorach, artykuach wstpnych i koresponden-

cyach nie szczdzia nam wielokrotnie namitnych i mao
z prawd si rachujcych wycieczek. Poprzestalimy na obro-

nie zda naszych wobec krajowego * Dziennika PoznasMego^

nieprzypuszczajc wtenczas, e nasze przewidywania, do czego

droga konspiracyjna po ukoczonem uwaszczeniu ludu za-

prowadzi, tak prdko si speni. A oto mamy przed sob
najnowszy pód konspiracyjnego i rzdzcego kierunku w emi-

gracyi, zawiadamiajcy nas o podsumowaniu sprawy »repu-

21
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blikanckiej polskiej « pod sojusz republikancki powszechny,

odezw do braci Polaków, podpisan przez Józefa Bosaka-

Hauke, jeneraa w ostatniem powstaniu.

Arkuszowa ramota naszych samozwaczych zbawicieli

zasuguje na bliszy rozbiór; nie jako rzecz jakiejkolwiek

doniosoci, bo nie mamy tak zego wyobraenia o naszem

spoeczestwie, aby przypuci, e gdziekolwiek wraenie spra-

wi moe; ale jako wyborny patologiczny okaz, który dowo-

dzi, gdzie wiedzie pyszalstwo i szarlatanerya. Dosy zreszt

mamy eksperymentów in anima viii, za jak samozwaczy
zbawiciele ojczyzn uwaaj, abymy z niecierpliwoci i gnie-

wem uczciwych ludzi nie mieli zawoa: Ctwusue tandem!

i owiadczy z góry, wyranie i dobitnie, e mamy za wro-

gów ojczyzny kadego, który wobec dzisiejszego jej stanu

przez lekkomylno lub z wol, co na jedno wychodzi, ta-

kich na ni a w jej imieniu dopuszcza si zamachów.

Z odezwy 12 Wrzenia dowiadujemy si, e »my Po-

lacy* ... w celu dopenienia obowizku, jaki ciy na nas, tak

w kraju, jak i poza krajem, jako na Ludzie Polskim, tak

wobec Polski, jak wobec ludzkoci, wywizujc si z naszego

posannictwa emigracyjnego, to jest penienia obowizku poza

Polsk, dopóki go Lud Polski sam peni nie moe; nakoniec

opierajc si na prawie pocztkowania, jakie suy ludziom

sumienia, odwagi, czynu i pracy, na drodze wyzwolenia lu-

dów, przystpilimy do sojuszu republikanckiego powszechnego

pod nazw: Ogniska Republikanckiego Polskiego i stoimy

w cznoci z Komitetem Rewolucyjnym Europejskim , na

podstawie przyjtego i aktem pimiennym zatwierdzonego

programu politycznego i wzajemnych zobowiza do wspó-

pomocy, tak w chwili wystpienia do walki, jako te w okresie

przygotowawczym.

Polacy owi, uywajcy wbrew republikanckim zwyczajom

majestatycznej Hczby mnogiej »my«, umocowah do podpisu

aktu, zawiadamiajcego o przyszej epoce naszego szczcia,
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sekretarzy swoich: p. Bosaka i p. Bulewskiego. Daj go katu!

có to musi by za grono, któremu jenera sekretarzuje?

Skada si ono ciyba ze wszystkici jeneraów i sztabsofice-

rów bohaterów z pod Krzywoscza i Igoomii, którzy uy-
waj materaców zabezpieczajcych i czapek z rydlami, a na

czele pyramidy godnoci stoi chyba sam jenera, zakrywajcy

tym razem swoje zbawienne zamiary chmur tajemniczoci,

która po niefortunnych sukcesach czasem i potrzebn si staje!

A moe te tam i niema jeneraa? Któ to wie? Moe
jenera odrzuconym zosta od wspóudziau w tym nowym
koncercie zbawienia, jako firma niewdziczna, naleca do

empi passati? Cókolwiekbd, ciesz si ludzie polski, albo-

wiem prócz kurateli komisarzy urzdzajcych i landratów,

w zamian za ustpujc opiek centralistycznych naczelników

powiatowych, otrzymae w krajach ci nieznanych reprezen-

tacy, która w imieniu twojem zawara sojusz, zapewniajcy

najwietniejsz przyszo! Nie dano twego podpisu i umo-

cowania i dobrze; bo niebyby podpisa. Panowie ci mniej

robi zachodów, ni komisarze i naczelnicy, wiedz, co ci

potrzeba i maj prawo pocztkowania. Prawo to pocztko-

wania upowania ich do robienia w imieniu twojem wszyst-

kiego, co im si podoba, do zaprzeczenia wszystkiego i wszyst-

kim, co im na drodze stoi, do rozpoczynania i koczenia na

sobie.

Bd zatem szczliwy ludu Polski, e opiekunowie twoi

raczyh przynajmniej powiedzie sowo o swoich przekona-

niach, e na samem prawie pocztkowania nie poprzestah!

Ghodmy do tych przekona.

Panowie ci przekonali si naprzód, e wszech-despotyzm,

nieprzyjaciel wolnoci i samorzdu ludów, utworzy elazny

sojusz, wic w jeden acuch niewoli ludów, trzy ogniwa

podstawowe starego wiata, to jest Monarchi, Koció i Ary-

stokracy wszelk, a podchwyciwszy zasad narodowoci,

w jej imieniu podbija drobne ludy, kruszc ich byt i wolno.
21*
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Wiadomo ta dla nas Polaków jest wcale now. Zda-

wao nam si n. p., e despotyzm, który nas uciska, despo-

tyzm rosyjski nie stoi bynajmniej w dobrych stosunkach

ani z naszym kocioem, ani z nasz arystokracy. Sojusz

pomidzy tymi czynnikami zawarty polegaby chyba na tem,

eby koció dla mioci despotyzmu da si przeladowa

i niszczy, arystokracy grabi i ubezwadnia. Otó takiego

sojuszu przypuci niepodobna i skonstatowa naley, e prze-

konanie opiekunów ludu jest w tym punkcie faszywem.

Ale despotyzm » pochwyci zasad narodowoci i w jej

imieniu podbija drobne ludy, kruszc ich byt i wolno <.

Dziwna rzecz, do jak odmiennych rezultatów przyszh nasi

prorocy! Przez dugie lata trzymalimy si zawsze zasady

narodowoci, jako tej, która nam jako narodowi sprawiedli-

wo oddaje. Teraz dowiedziao si » Ognisko republikanckie*,

e ona jest dla nas zgubn, bo . . . bo . . . musi to by arysto-

kratka ta zasada lub przynajmiej katoUczka ... bo wesza

w sojusz z despotyzmem, staa si jego sug. Mój Boe, jak

te czowiek na domows^m chlebie gupieje! Mymy cieszyli

si zawsze z unifikacyi Woch i chcieUmy tylko, aby Wiktor

Emanuel po dobremu spór z papieem zaatwi, choby bez

Garibaldego i Mazziniego . . . my, chocia mamy z Prusami

róne historyczne rachunki, nie moglimy jako wbrew zasa-

dzie narodowoci odmówi unifikacyi Niemiec naszego sza-

cunku; nie turbujc si w pierwszym wypadku o narodowoci

rzeczypospolitej San Marino, a w drugim wypadku o cao
i nietykalno Sachsen Koburg-Gotha! Co wicej, uwaalimy
zawsze, e midzy deniem do unifikacyi Niemiec i Woch
a midzy panslawizmem zachodzi pewna stanowcza rónica.

Unita Italia czy rozdrobniony naród woski, Einiges Deutsch-

land chce obali kop rozdrobnionych pastw i pastewek

niemieckich , a panslawizm rosyjski ma mniej moralny

apetyt, bo zjada narody w imi rasowoci sowiaskiej. Za-

chowujc t logiczn rónic, sprzyjalimy zasadzie narodo-
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woci i zazdrocilimy szczliwym Wochom Cavoura, a Niem-

com Bismarka, bylibymy si chtnie zgodzili na pewne ogra-

niczenia wolnoci, byle doj do unita Polonia — a tu kae
nam » Ognisko « lamentowa nad drobnymi ludami, które do-

piero co w narodowe pastwo si zrosy i czeka nowego

zatomizowania wiata i wszechwadnego ludu, kiedymy si

spodziewali, e bodaj o zasadzie narodowoci, o naszych

prawach dziejowych, krwi nasz napisanych, doczekamy si

wród ucywilizowanej Europy zwycistwa prawdy i sprawie-

dliwoci nad faszem i tyrani.

Otó skutki siedzenia w domu i niestawiania si na

kongresy republikanckie! Ale posuchajmy dalej. » Ognisko

«

dowiedziao si z wieloletniego dowiadczenia, e nie dlatego

upady nasze tylokrotne usiowania w celu wyzwolenia oj-

czyzny, i nie miehmy si ku temu, lecz z powodu, »i

nie chciehmy i nie umiehmy wywoa ich, wystpujc do

walki, e nie wypowiadahmy miao i jasno tak sobie, jak

i drugim, czego chcemy, e nie okrelahmy jutra w wyzwo-

lonej Polsce; e nie wypowiadajc programu politycznego,

odpowiedniego wysokoci posannictwa Polski wobec ludz-

koci, odpychalimy miliony rk, serc i niewyczerpane siy

wewntrz kraju, a na zewntrz odpychalimy naszych natu-

ralnych sprzymierzeców .. .«

Tu zdaje si nam, emy ju co podobnego nieraz sy-

szeU. Nie umielicie wydoby si, mówiono nam wielokrotnie,

bo gdyby pozyska lud, gdyby wszyscy stanh jak jedenm . . . czapkami zarzuconoby nieprzyjaciela. Gyndnadlówki,

a nawet proste karabiny mogyby wprawdzie zrobi dywersy,

ale kijami zdobywa si karabin, karabinem armat, armatami

fortece. Na jeneraach z pewnoci nie kraknie. Trudnoci

jedyn jest, jakim sposobem lud wszechwadny daby si jak

jeden m poruszy. W r. 1846 i 1863 ogoszono mu usamo-

wolnienie, które mu si naleao, ale lud wszechwadny na

wzór wszystkich ludów, wieo usamowolnionych, nie zosta
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przez to od razu Polakiem, ale postanowi sobie uy wol-

noci, co w r. 1846 poczone byo z smutnymi ekscesami.

> Ognisko* konkluduje std, e usamowolnienie nie wystarcza,

e lud wszechwadny trzeba wyej wylicytowa. Trzeba mu
postawi program, w imi którego ma si ruszy do czynu.

Trzeba mu powiedzie, jak bdzie przysza Polska, skoro za

przesz bi si nie chce. Trzeba si zastosowa do przyso-

wia: jeszcze skóra na baranie, a ju rzenik pije na nie.

Obmyliwszy przysz form rzdu i spoeczestwa, mona
by pewnym, e niepodlego pójdzie jak po male. Jest to

jeden krok dalej na drodze konspiracyjnego postpu, którymy
w » Odpowiedzi Dziennikowi Poznaskiemu <^ powiedzieli.

I znowu cay nasz swojski rozum poszed w niwecz. W kraju

powiada sobie kady: a niechby bya, jaka chce, byle bya!

Prorocy >Ogniska« twierdz: powiedzmy sobie, jaka bdzie,

a bdzie!

Program tedy ma 15 paragrafów, jak dziesicioro Moj-

esza miao dziesi. Szkoda tylko, e si nie zawsze z dzie-

siciorgiem zgadza, wida, e autorowie musieU zapomnie

pacierza, co niedziwota, skoro koció polski sta si sojusz-

nikiem despotyzmu. Granice Polski wolnej i niepodlegej maj
by wytknite wol ludów do jej skadu dobrowolnie przy-

stpujcych. Chwaa Bogu, e to ju po dokonanym akcie

niepodlegoci, bo przedtem . . . moglibymy ywi pewne obawy.

Ale i potem . . . rozgldajc si w programie nie widzimy

przyczyny lepego przywizywania si do nazwiska Polaka,

które bd co bd trci szlachecczyzn i ludowi wszechwa-

dnemu si nie podoba . .

.

Ale mniejsza o to, owa Polska przysza jest rzeczpospo-

lit demokratyczn, w której najwysz wadz jest lud wszech-

wadny. Lud wybiera posów przez bezporednie wybory na

zbór czyli sejm, któremu wszelako wara od prawodawstwa.

Zbór stawia wnioski, a cay lud wszechwadny odrzuca je

lub przemienia w ustawy. Skrutynium trudne, ale zasada za-
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chowana! Lud wszechwadny wikszoci gosów uchyla wy-

datki na szkoy, owiadczajc, »e czyta nie potrzebuje, bo

tatu nie umiej «, a zakaz czytania i pisania staje si ustaw

zasadnicz rzeczypospolitej demokratycznej.

Lepiej troch dzieje si z wadz wykonawcz. Zbór

wybiera wydzia i prezydenta — a co wicej, zbór dopuszcza

si walnego zamachu na kiesze ludu wszecliwadnego bo —
stanowi podatki. Spodziewa si naley, e zamach ten z po-

stpem rzeczypospolitej, choby przez nowe ognisko przeciw-

zborowe, ucliylonym zostanie, e lud wszechwadny bdzie

stanowi podatki przez gosowanie powszechne, zapomoc

energicznej negatywy.

Podobnym ograniczeniom mog uledz i nastpne para-

grafy, skoroby ludowi wszechwadnemu przedoone zostay.

Jakaby uchwaa wzgldem ydów i innowierców wypada, nie

wiemy, w kadym razie nie chcieliby oni zapewne spuszcza

si na jego wszechwadn wol. Utrzymaby si za to, na

wielki apostoów naszych smutek, sojusznik despotyzmu, ko-

ció, choby dlatego, e lud wszechwadny, nieposiadajc

dziewiciowiekowej przeszoci historycznej, ma za sob dzie-

wi wieków katolicyzmu. A jeliby si jaki kapan chwyci

owego prawa pocztkowania, które mów ^> Ogniska* do

wielkich czynów prowadzi, zdarzyby si mogo, e jeden lub

drugi z utrzymujcych ogie tego ogniska mógby si spotka

z admonicy ludu wszechwadnego, nie dozwalajcego miota

si na to, co dla przez tyle wieków witem bywao.

Jeeh w tych paragrafach pragmatolog owi ryby przed

niewodem, to wszystko wynagrodzi sowicie 13-tym i 14-tym.

Trzynasty kae ludowi wszechwadnemu stanowi o wojnie

Inb pokoju, czternasty oddaje ziemi jako wszechni na wa-

sno wszechwadnemu ludowi, który powierzy zarzd jej

1 upraw tym, którzy okoo niej prac podejmuj.

Oba paragrafy godne siebie. Trzynasty podnosi o jeden

stopie wyej anarchi b. rzeczypospolitej polskiej, która sta-
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nowienie o pokoju i wojnie sejmowi pozostawia, oddajc je

powszechnemu gosowaniu; drugi koronuje system licytowa-

nia — wszeciwadnego ludu, aby go uczyni rycerzem nie-

podlegoci — obaleniem wasnoci i podniesieniem komu-

nizmu do ustawy zasadniczej.

Trzynasty paragraf zarcza nam, e nie bdzie nigdy

wojny zewntrznej, t. j. e nieprzyjaciel, któremu si zachce,

zwie nas jak baranów; czternasty otwiera nam p^z^^emn

perspektyw na nieustajcy rozbój wewntrzny, wykonywany,

na mocy ustawy zasadniczej, przez lud wszechwadny uchwa-

lonej. Rozbój ten musi si powtarza przynajmniej raz do

roku, aby ludziom odebra zapracowan wasno i odzwy-

czai ich od tego feodalnego pojcia. Zamilcz wszake o tem

program, zamilcz, bo jest tyle dowcipnym, e wie, i lud

wszechwadny, zgodziwszy si na wywrócenie wasnoci dzi-

siaj, niezgodziby si na nie jutro, wie, e zabrawszy »lisy

i pasowyska*, niechciaby dzieli si niemi w imi zasady,

która mu wasno nadaa.

I tu znowu, przy kocu programu, zadziwi si musimy,

jak to atw rzecz jest uorganizowanie pastwa dla ludzi

miaego pocztkowania! atwiejszem o wiele, dahpan, ni
uorganizowanie jakiej takiej rady powiatowej. Pitnacie para-

grafów oddajcych wszystko wszechwadnemu ludowi i wszystko

skoczone. Przypatrujc si w kraju stosunkom naszym we-

wntrznym dumamy czsto nad tem, jakiejby to silniej po-

trzeba rki, aby w razie najprzyjaniejszych dla nas konste-

lacyi, wyprowadzia nas z zacofania, w jakiem pod wzgldem
naszych poj o rzdzie i naszego nieadu spoecznego zosta-

jemy; poeci nasi woaj wielkiego czowieka, coby nas zbawi

i wydoby z siebie gos, guszcy niesforn duchów naszych

burz, skargi nasze nad upadkiem ducha samorzdu zape-

niaj kolumny naszych pism czasowych ... a oto nasi wielcy

p(jlitycy rozcinaj wze gordyjski naszego urzdzenia i daj
nam odrazu rzeczpospolit! Ile tu poczucia historyi, ile zna-
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jomoci stosunków krajowych u ludzi »z wlepionemi w oj-

czyzn oczami ?« A przecie ludzie ci wiedz przynajmniej,

e program nie wszystkim praktycznym i dobrym si wyda!

Wzywajc do pracy, ka omija wszystkich, którymby si

podoba nie mia. » Omijajmy umarych, a szukajmy ywych—
nie pukajmy tam, gdzie drzwi zawsze byy zawarte dla sprawy

ojczystej, ale tam, gdzie one stay zawsze i stoj dzi otwo-

rem — nie udawajmy si tam, gdzie przesycenie i otrtwia-o zapanoway, ale udawajmy si tam, gdzie ycie wscho-

dzi, gdzie przyszo dnieje « i. t. p.

Szkoda, e adres faszywie napisany. ywymi, t. j. y-
jcymi jeszcze pomimo klsk ostatnich s ci, którzy programu

»Ogniska« nie przyjm i nazywaj go po imieniu... Drzwi

ich wstrznionego w fundamentach domu otwarte zawsze

dla sprawy ojczystej, byle szarlatanerya i bezsumienne py-

szalstwo nie przywdziewao jej witej szaty . . . Moe tam

niestety panowa otrtwiao, ale wskutek przesycenia si —
boleci . . . Tam, gdzie ycie wschodzi, gdzie przyszo
dnieje — zasiewa rka obcych ziarno nienawici spoecznej,

mamy si doczeka jeszcze tej klski, aby tam rka swoich

siaa ziarno spoecznej, krwawej rewolucyi?

Obawa ta jest ponn, bo znamy zamiow^anie wygody

pohtyków w duchu » Ogniska «. Teory »o ludzie wszechwa-

dnym* gosi si zwykle przy herbatce u dobrodusznego brata

szlachcica, w miem towarzystwie jego adnych córek. Jeeli

si jest przystojnym i dobrych manier modziecem, znajduje

si chtnego do dysputy gospodarza i pobaanie gospodyni.

witynia przyszoci, chata wieniacza jest niedosy wonn,

a moe by niebezpieczn. Lud wszechwadny gotów zapyta

si o paszport lub uwiadomi najbhszego naczelnika andar-

mów. Teorya o ziemi, jako wszechni, podoba mu si, jeeh

mu j gosi komisarz urzdzajcy, wyda mu si »podrywk«,

jeeh mu kto za ni bi si kae. Bo i pocóby si mia

bi za ni? Od czegó szarlatanerya »ognisk republikanckich ?

«
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Nie midzy ludem, ale midzy niedojrza modzie, midzy
ludmi lunymi, jak pan Ludwik nadziej ojczyzny nazywa,

mógby si moe znale jeszcze zastp, podejmujcy pro-

gram o pitnastu paragrafach i ryzykujcy burd pod jego

sztandarem, a usuna Rosya wziaby si zawsze do prze-

prowadzenia esencyonalnych punktów — w nagrod patryo-

tycznego przedsiwzicia. Ziemia, jako wszechnia, dostaby

si moga pracujcym nad wyniszczeniem polskoci jeneraom

i komisarzom, a w czci moe i samemu ludowi, mniej nie-

bezpiecznemu od szlachty, podstawy despotyzmu. Koció
i arystokracya wszelka ulegyby dalszej destrukcyi, na uciech

naszych republikanów! Brakoby niepodlegoci, zboru i pre-

zydenta, ale wtedyby moe i warto wróci do kraju choby
dla republikanckich pogadanek przy ponczyku z nihilistami

rosyjskimi, z którymi nas dzieli fantom Polski, raz usunity

i zastpiony marzeniem republiki wszechsowaskiej . .

.

Oto absurdum, do którego zawodzi stosowanie obcych

doktryn do sprawy ojczystej, pycha i lekkomylno. Ten-

dencye schodz si z deniami nieprzyjació, myl republi-

kancka idzie w subie despotyzmu. Jeeli » Ognisko repubh-

kanckie* jest ostatnim wysikiem doktrynerstwa emigracyi

konspirujcej, przyzna naley, e si smutnego doczekaa

zgonu. Dosy porówna pisma Towarzystwa demokratycznego

i Centralizacyi z ramot > Ogniska*, aby si o tern przekona.

Tam namitna, chocia óciowa mio ojczyzny, szerokie

objcie sprawy, walczenie myli we wszystkich ywotnych

kwestyach przyszoci, byski obszernej wiedzy i znakomitych

zdolnoci: tutaj zupene tradycyi polskiej zatracenie, uronienie

wszystkiego, co byo jej duchow istot, stawianie karcianych

domków przyszoci, które monaby nazwa dziecinn robot,

gilyby nie byo tem wiksz swawol, im mniej okazuje ja-

kichkolwiek warunków rozumu i uzdolnienia!

Wobec tych smutnych zamachów, tem smutniejszych, e
si pisze na nie jedna z firm ostatniego powstania, ubiega-
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jca si o laury polityczne zamiast militarnych — poczuwamy

si tylko do obowizku coraz wybitniejszego formuowania

naszych wasnych zapatrywa. PrzekonaUmy si niejedno-

krotnie, e jedn z gównych naszych wad poHtycznych, bywa

zamt poj, wystawiajcy nas na pastw pustej frazeologii,

na terroryzm pewnych sów, któremi szermuje szarlatanizm

i doktrynerya. Najzgubniejsze rodomontady, naszpikowane na-

leycie ojczyzn, niepodlegoci, wolnoci, równouprawnie-

niem i tym podobnemi wielkiemi sowami, sprawiay u nas

niestety skutek magiczny, paraliujc przekonania i odwag
cywiln. Wystpowa przeciw naduyciu tych wielkich sów
jest obowizkiem, do którego si zawsze i wszdzie poczu-

wamy, ilekro one zgubne denia i szkodliwe dobru pubU-

cznemu mrzonki zasania maj.

Do takich mrzonek naley powikanie europejskiego d-
enia rewolucyjnego do republiki z spraw nasz narodow.

Mówimy tu o niej, nie tylko z przyczyny » Ogniska «, ale

z przyczyny tu i owdzie napotykanych ustpów w pismach

emigracyjnych, z przyczyny takich broszur jak »Wolno ha-

sem naszem«, takich ksiek jak » Krótki rys walki zasad

w Europie «, której recenzya pióra p. B. Kahckiego w »Pr^e-

gldzie polskim « umieszczona, wieo przez » Dziennik lwowski <^

w grubiaski sposób zaczepion zostaa. Mówimy tu o obja-

wiajcem si w pewnej frakcyi galicyjskiej deniu do opo-

zycyi quand meme w imi jakiego ogólnego szablonu uszcz-

liwienia narodu i ludzkoci, opozycyi, która podziela z skrajnemi

deniami emigracyi namitno przeczenia wszelkiej pracy,

w kraju przedsibranej.

Nie chcemy przesdza bynajmniej, czy forma republi-

kaska stanie si kiedy w Europie powszechn. By moe,

i po przejciach penych ez i krwi, po dugich obdach,

ludzko chrzecijaska, zapragnie spokojnego bytu w warun-

kach, które jednostce kadej najlepiej odpowiedz, które zlej

na ni wszystkie dobrodziejstwa spoecznego ywota. Dalekie
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to rzeczy, nalece w sfer mistycznych o przyszoci ma-

rze. Dzisiaj widzimy to, co si republikaskiem w Europie

deniem nazywa, na drodze, która dalek jest od urzeczy-

wistnieiiia wysokich aspiracyi wiata. Widzimy je rzucajce

si na koció i chrzecijastwo, podszczuwajce namitnoci

spoeczne, przeczce zasadzie narodowoci, wchodzce w so-

jusz z despotyzmem Rosyi , uywajce zabójstw i zama-

chów do przeprowadzenia swoich celów. W imi ogólnego

szematu uszczliwienia wiata obraa ono najrzeczywistsze

i najwzniolejsze jego interesa, przeocz jego najistotniejsze

potrzeby. W miar skonsohdowania si pastw na zasadzie

narodowoci upada jego racya bytu, pozostaje mu tylko ab-

strakcya i namitno obok bezsiy. W prostej konsekwencyi

przeczy to deniom najistotniejszym naszego prawa i wa-

runkom naszego narodowego bytu. Powstaje ono na koció
i wiar nasze przeladowan, chocia najobojtniejsi poród
nas uwaa j musz za stanowczy w yciu naszem narodo-

wem czynnik, powstaje na warstw historyczn w naszym

spoecznym ukadzie, chocia ta warstwa dotd przewan
w teme yciu rol odgrywa. Przeczy naturalnemu rozwojowi

spoeczestwa na podstawie dziejowej, na systemie podno-

szenia wszystkich z jurydycznego do faktycznego obywatel-

stwa, doradzajc razem z » Ogniskiem* przewroty socyalne.

Sojusznicy jego naturalni — to pokolenie Breindlów w Gali-

cyi, Flotwellów w W. Ksistwie, Czerkawskich i Milutynów

w Kongresowem Królestwie. Za granic, gdzie si narody

w wasne skrystalizoway pastwa, gdzie spoeczestwo da-

leko w rozwoju posunite nie walczy o pierwsze warunki

zachowania si i przetrwania, gdzie szczliwym politycznie

wolno marzy o nowych fazach szczcia spoecznego, gdzie

pod elazn tyrani kapitau zrodziy si cikie, ale suszne

zaatwienia domagajce si kwestye socyalne; tam ów skrajny

kierunek traci na szkodliwoci, tam moe uchodzi za jeden

z gosów przyszoci w wielkiej harmonii narodowego ycia.
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Ale gdzie, jak u nas, naród walczy o pierwsze swego bytu

warunki, gdzie celem jego najwyszym, nie s cele spoecznego

szczcia, ale zachowanie si i utrzymanie, gdzie deniem
jest zgoda wewntrzna, a nie przewroty, zalece od trzecich,

wrogich i obcych czynników, gdzie niema owych kwestyi,

wywizujcych si skutkiem naprzód posunitego rozwoju,

gdzie szyderstwem jest pytanie: jak by? skoro kady budzi

si z pytaniem: czy bdziemy? — w kraju, który nawet

w chwih, gdyby sta si niepodlegym, potrzebowaby szkoy

przejcia, szkoy silnego rzdu, stawiajcego zasad, »salus

populi suprema lex esto« na najpierwszym planie, w kraju,

który zanarchizowany tradycyami ostatniej przeszoci poli-

tycznej i ostatnich konspiracyi, musiaby dopiero wraca do

zatraconego pojcia rzdu, w kraju takim apUkowa doktryny

rewolucyjne i republikaskie, spodziewa si, e one zapo-

moc gwatownego przewrotu nas zbawi, jest co najmniej

dowodem najzupeniejszej gupoty, dowodem, zalepienia bez

granic, jeeli nie jest wyzuciem si z tego, co si u nas

zawsze polskim patryotyzmem nazywao.

Otó jeeli w takiej broszurze, jak »Wolno hasem na-

szem«, spotykamy si z zupenem przeoczeniem czynnika na-

rodowego, jeeh w » Krótkim rysie walki zasad w Europie*

obok fantastycznych elukubracyi o sojuszu despotów europej-

skich, niemogcych mie adnej pretensyi do nazwiska hi-

storyi spotykamy si z moraami, jakby kopiowanymi z » Ogni-

ska republikanckiego« (z wyjtkiem paragrafu o ziemi jako

o wszechni), jeeh w nim widzie musimy zidentyfikowanie

sprawy rewolucyi z spraw narodow: czujemy si w obo-

wizku wystpi przeciw takim obdom, nie dlatego, abymy
amah kopi za arystokracy lub szlacht, dajc dla nich

wyjtkowego bytu, nie dlatego nawet, abymy przeczy mieU

ideaowi repubhkanckiego samorzdu narodów, wieccemu
w oddalonej przyszoci — ale dla tego, e sprawa polska

jest dla nas rzecz istoty a nie formy, bytu a nie formy
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bytu, e nie chcemy jej podsumowa pod adne denie re-

wolucyjne lub republikanckie" dzisiejszego czasu, które od

czasu konwentu po dni Garibaldego nas nierozumiay i w wa-
snych celach chciay u nas gospodarowa. Jeeli nam si

przejady dyplomacye i nadzieje dyplomatyczne, które nas

niedawno 200.000 ludzi kosztoway, to po uszy mamy he-

speryd rewolucyjnych, któremi nas karmili wynalazcy mate-

raców zabezpieczajcych i apostoowie ziemi, jako wszechni.

Dlatego artyku p. Kalickiego nie wszed do kolumn naszego

pisma przez »nieprzezorno przypadkow* jak nam grze-

czny » Dziennik IwowsM^, aby tem niegrzeczniej obej si

z panem Kalickim, podsuwa. Dlatego nie zmikczy nas gadki

komplement, wypalony jednemu z redaktorów, abymy razem

z nim nie mieh si przyzna, e umiecilimy inkryminowany

przed narodem artyku, zdrowi na ciele i umyle!
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TEKA STACZYKA^).

LIST BRUTUSIKA (EX-MINI8TRA).

z Gawronowa^ 32120 9681.

Pankrasiu mego serca! Katonie tego zepsutego wieku!

Gdzie jeste? co robisz? wracaj si nasze dawne czasy,

Ojczyzna wita twoja kochanka podaje si twoim rkom,

da twego wspóudziau i kierownictwa. Wiem, e nie pisz,

o nie, ludzie tacy pi z otwartemi oczyma. Ty dziaasz, ty

pracujesz, ty dae nura, aby wypyn jak Lewiatan na prze-

strzeni fal, buchajc fontannami ducha narodowego, tryska-

jcemi z twojej piersi zbawiciela i przywódcy ludu!

W tych kilku latach, odkd reakcya i zaprzastwo idei

narodowej wywróciy nasz wadz w imi idei, a wywróciy

dlatego, e nie pomni na przestrogi Mochnackiego, nie po-

szhmy dosy radykalnymi rodkami, od tej chwili, ilemy nie

okazali zdolnoci, taktu politycznego, przebiegoci prawdzi-

wych mów stanu, którymi bylimy i jestemy. O ile prze-

») Zamieszczamy tylko dwa listy z »Teki Staczyka<, kierowani

przy wyborze tym wzgldem, e s one przedmiotem omówienia w innych

rozprawach.

') Kraków.
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cignlimy tych niedogów, którzy wrócili do steru spraw

krajowych, aby siebie samych przyprowadzi ad absurdum!

Mimo woli podziwiam siebie i innych, i przypominam sobie

ów wiersz mistrza Juhusza, który z tak emfaz i ponurym

oczu blaskiem deklamowa zwyke:

Zrzu do ostatka te pachty ochydne,

T Dejaniry palc koszul:

A sta, jak wielkie posgi bezwstydne,

Naga, w styksowym ukpana muJe,

Nowa — nagoci elazn bezczelna —
Niezawstydzona niczem — niemiertelna!

Teraz dopiero w caoci rozumiem ten ustp! Tak jest,

aby polityka polska bya skuteczn, musi zedrze z Polski

szlafrok szlacheckiego i adwokackiego safandulstwa , musi

w^-j naga z styksowego muu podziemnych robót w imi
Ojczyzny, musi by nie bezczeln, ale czoo wszystkim sta-

wiajc, idc na przeaj, wygit rozkosznie ku uciskom

przyszoci, która niesie z sob republik i przewrót uniwer-

salny! Trudno to tak dokadnie wszystko powiedzie, trudno

okreli, czego si chce; ale wanie ta niezmierzono, ta

bezprzestanna ruchhwoc, to bezwiedne pdzenie naprzód, to

amanie wszystkiego i lekcewaenie maoci, jest zdaje mi si

nasz istot, nasz wielkoci, nasz nieprzeaman potg,
naszym cudem cudów, o ile ja, który byem tylko prostym

sekretarzem stanu, wypowiedzie to mog!
Wobec tego celu, jaka obfito, atwo, rozmaito

rodków w walce z tymi, którzy nas za waryatów, gupców,

przewrotnych i niebezpiecznych uwaaj! nastrczaj si one

same, poddane naturaln kademu czowiekowi chci drobnej

chociaby zemsty, i tern dolce famiente, które polityce wyso-

kiej, jak nasza, jest konieczne.

A przytem, jeeU si ma ludzi z tak gow, z takiem

groniowadnem czoem, z tak potg puc, jak ty. Katonie!
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Twojemi byy wiekopomne sowa, litóre zapisze iistorya midzy
dowody, jali wielcy mowie stanu znaj si na fizyologii

spoeczestwa — sowa, gdy wród powszectmej Iclslfi naszej

powiedzia: Bracia zaczynajcie od kobiet, od staryci a pró-

nyci ludzi, baczcie na obraone ambicye, nie opuszczajcie mal-

kontentów jakiegokolwiek rodzaju! Optime dixisi, Cato, bo oto

mamy owoce twojej wskazówki, owoce niepospolitej bujnoci.

A jaka si wród takiej polityki wyrabia w czowieku

samodzielno i pewno siebie, prawie cynizm, powiedziabym,

gdyby to nie byo dla matki Ojczyzny! Jak si czowiek uczy

chwyta sabe strony swojej ofiary, jak traktuje spoeczestwo

jak prawdziwy may Bismarck! Ja sam mógbym napisa

cae tomy moich dowiadcze z wdzikiniami naszemi na wsi

i w miecie, do których przeznaczyhcie mnie jako specyalist

a konto mojej przystojnej twarzy i daru bawienia! Powiem

ci nawet, e przy tym specyalizmie doszedem do widoku

bardzo korzystnego oenku, po którym opanowawszy mam
i tat, bd móg w niejednej rzeczy rzeczywiste oddawa
wam usugi.

Wyobraam sobie ciebie, drogi Katonie, wród interesów

wikszego wagomiaru, jak np. podbijae bbenka weteranowi

Deaczkowi i pucie nieznacznie na aren polityczn niby

konia dobrej rasy, chocia z zerwanemi ju troch nogami!

By to twój majstersztyk, Katonku, ale musz si pochwali,

e i ja tam swoje trzy grosze wcibiem.

Byem podówczas w Zdrojowie, zaywajc wieego po-

wietrza i kur palc jednej egzaltowanej królewiance, która

odchodzia od przytomnoci, gdym jej moje wiersze dekla-

mowa. Nadchodzi wie o wniosku Deaczka, a ja — uznaj,

e mam nos polityczny — nu zbiera podpisy, chocia ani

si spodziewaem, aby weteran powoywa si na promenad

zdrojowsk, jako powag polityczn.

Wierze tu teraz w starych, a nie wierz w siebie sa-

mego. Odegrahmy bd co bd nasz rol w historyi, i je-

22
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stemy ludmi przyszoci. Nie wici garnki lepi, a ja sam

najlepszym tego dowodem, bo nie mogem zda egzaminu

matiiriatis dla aciny i greki, a zawayem juz kilkakro na

szali losów narodowych. Zycie, Katonku, i wychowanie na chlebie,

co nie z jednego pieca pochodzi! Ludzie prawdziwie zdolni,

ludzie czynu nie psuh sobie gowy zbytni prac; chwytali oni

intuicy znamiona czasu, a wesoo spdzona kolacyjka wicej

im dawaa bystroci, ni noc na studyach zmarnowana.

Tylko teraz nie zasypia. Teraz sposobno jedyna,

a szczcie samo idzie nam do rk: umiejmy je pochwyci.

PoUtyka galilejska zrobia takie fiasko w Chaopohs, e jak

si kto odway hukn nad ni gono requiem aeternam,

wszyscy mu odpowiedz in saecula saecidorum. Potrzeba wic
tylko dwóch rzeczy; takiego, któryby si podj dobrze zain-

tonowa, i programu dalszego postpowania. Co do pierw-

szego summa summarum zdaje mi si, e Deaczek jeszcze naj-

lepszy. Gos wprawdzie w ruinie, ale odwaga i pewno siebie

jest. Niech tylko wemie jedn wysok nut, wreszcie niech

tylko gb otworzy: jeeli mu gosu nie starczy, stanie kto

za jego plecami i wspomoe swoim, a chór zaraz nut po-

dejmie i powtórzy fortissimo. Nuta oczywicie ta sama, co

przeszego roku, tylko o oktaw wyej. Musisz wic powtó-

rzy przeszoroczn prac i gra na katarynce tak dugo, do-

póki wszystkie szpaki i kosy dobrze si twojej melodyi nie

wyucz. Albo si grubo myl, albo ty ju zacz, Pankrasiu.

W ostatnim plebiscycie ^) tygrysowskim zna twój lwi pazurek

przyjacielu. Brawo, winszuj, o takiem powodzeniu ani ma-

rzy nie miaem. Myl, e »inicyatywa akcyi politycznej wyj
powinna z dou, a nie od sejmu, który zawiód zaufanie na-

rodu*, jest prawdziwie genialna, auj tylko, e nie zostaa

zamieniona w uchway nastpujcej treci:

') Zgromadzenia ludowe, zwoywane podówczas przeciw Sejmowi

i delegacyi.
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Zwaywszy, e sejm królestwa Galilei zawiód zaufanie

narodu, pierwsze uprzywilejowane Towarzystwot ygrysowsko-

demokratyczne postanowio i stanowi:

Art. I. Wszelka wadza prawodawcza odebran zostaje

Sejmowi.

Art. II. Wadza prawodawcza przechodzi do zgromadze

ludowych, które Wydzia Towarzystwa tygrysowsko-demokraty-

cznego zwoywa bdzie w Tygrysowie, kiedy mu si podoba.

Art. III. Ustawa ta wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.

Art. IV. Wykonanie jej poleca Towarzystwo swojemu

Wydziaowi rzdzcemu.

Taka uchwaa toby byo co, bo po niej choby si

nawet mniemany Sejm i zgromadzi, zawsze mielibymy tytu

legalny do protestowania przeciw prawomocnoci jego uchwa,

do zwoywania zgromadze ludowych, któreby uchway takie

kasoway, a wreszcie gdyby si nie chcia podda woh narodu,

do zmuszenia go si, bd to przez rzucanie kamieni w okna,

bd przez gone okrzyki z galeryi, kocie muzyki wypra-

wiane pojedynczym posom i t. p. Sowem uchwaa taka

miaaby ogromne znaczenie, a Towarzystwo tygrysowsko-

demokratyczne graoby wobec reakcyjnego sejmu tak rol,

jak w dawnej Polsce wobec sejmów szlacheckich konfedera-

cye, które nieraz uratoway ojczyzn, a zawsze zawieray

w sobie jej ide i majestat. Do tego dy powinno Towa-

rzystwo, i nie wtpi, e przy okolicznociach tak sprzyjaj-

cych, niebawem zostanie jedyn faktyczn, jak ju jest jedyn

legaln reprezentacy narodu.

Wielki to skarb to towarzystwo, i wielki dowód poh-

tycznej dojrzaoci oraz energii Tygrysowa, której ja tu a-

dnym sposobem obudzi nie mog. Albo ta myl na przykad,

e cztery guldeny podatku nie daj patentu na rozum, ta

myl, której konieczn konkluzy jest gosowanie powszechne,

czy take nie wielka? Mówi wprawdzie nawet niepodejrzani

demokraci, e dla nas ona niepraktyczna, bo na wsiach mo-
22*
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gby doprowadzi do wtpliwych rezultatów. To by moe,
ale któ o wsie pyta, kto na nie uwaa? Stolica to grunt,

to prawdziwy wyraz opinii ludu: a w stolicy gosowanie po-

wszechne okazaoby si bardzo praktycznem, bo wypadoby
zawsze w duchu Towarzystwa.

Nie wiem, czy swoj genialn intuicy, czy za twoim

wpywem postanowio nawet Towarzystwo znaczn cz tego

programu postpowania, o którym wyej wspomniaem. Po-

niewa najbliszem zadaniem jest zabicie w opinii, a na-

stpnie uniemoebnienie tak zwanego sejmu, który z uszczerb-

kiem Towarzystwa uzurpuje dla siebie tytu i prawa repre-

zentacyi narodowej, przeto pierwsz z kolei robot jest wy-

woywanie jak najhczniejszych przeciw temu manifestacyi.

Pojo to Towarzystwo, kiedy polecio zwoywanie

meetingów i zgromadze wyborczych: ale na tern nie do.
Mogoby bowiem wypa, e gupi i arystokratyczni wyborcy

daUby absolucy swojemu posowi. Na to pozwoli nie mona:
potpienie musi by ogólne i jednomylne; zatem zwoywa
naley zgromadzenia tylko w takich miejscach i takich wy-

borców, którzy albo s dobrze mylcy, albo atwo si dadz
przekona. Gdyby za, bo i to przewidzie mona, posowie

do tego stopnia posunli bezczelno, e nie uleghby wy-

ranie na zgromadzeniu ludowem objawionej woU narodu,

albo gdyby zgromadzenia wyborców wypady przeciw naszej

myli, co wtedy robi? Wtedy niema innej rady, jak zbiera

po caym kraju podpisy na votum nieufnoci, któreby jaki

reprezentant Towarzystwa samozwaczemu sejmowi odda na

pierwszem jego posiedzeniu. Podpisy takie zbiera radz za-

wczasu. Na tak manifestcy, popart zwaszcza okrzykiem

prawych patryotów na galeryi, reakcyjny sejm albo uzna si

niemoliwym i sam si rozwie, albo i on piewa zacznie

na nut Deaczka ^). W kadym razie cel bdzie dopity: samo-

Odinóui wyboru delegatów do Rady Pastwa,
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zwaniec pójdzie do dyaba, a jedyn widom gow, wadz
i reprezentacy narodu, zostanie uprzywilejowane Towarzy-

stwo tygrysowsko-demokratyczne.

Wtedy dopiero nastpi druga cz programu, której

zdaje mi si Towarzystwo samo jeszcze nie przeczuwa. Uwa-

aj: naród skrzywdzony w swoicti prawacti, obraony w swoich

uczuciach, otrzsie si z wizów anti-narodowej polityki,

i owiadczy si stanowczo przeciw rzdowi, i przeciw wszel-

kim z nim zwizkom.

Rzd odpowie na to przeladowaniem: przeladowanie

zabije raz na zawsze polityk galilejsk i przekona naród, e
na wasne tylko siy Hczy moe. Wtedy poczuje on na nowo

potrzeb organizacyi, wtedy cay do niej przystanie, a kto nie

przystanie...! tak mój Pankrasiu! Bye to moe, e to

szczcie jeszcze nam raz zawieci, e jeszcze raz ujrzymy

nominacye na siwych papierkach, piecztki, i wszystkie te

rozkosze naszej pierwszej modoci! I znowu kady obwód

bdzie mia swoich obwodowych, powiat powiatowych, miasta

okrgowych , a naród swój wasny rzd , swoje ministerya

(wszystkie, kiedy w ChaopoUs nie moe si doprosi na-

wet jednego), swój skarb, swoje kadry gotowe na kade

skinienie, nawet swoj marynark i kadry siy morskiej!

O dieser Iraum ist góUlich schón, tylko nie dajmy mu znikn,

a zamieni si niebawem w ojczyzn i wolno. Tylko razem,

tylko do w doni, wojna na mier poUtyce galilejskiej,

wojna sejmowi, jeeli z nami by nie zechce, a nasamprzód

zgromadzenia ludowe, zgromadzenia wyborców, i vota nie-

ufnoci.

Pozdrowienie i braterstwo Obywatelu! Ach kiedy za-

miast podpisu ka bd na kocu moich hstów odcisk tej

znanej ci dobrze pieczci!
Twój dozgonny

BrutusiJc

(wkrótce moe nie ex-minister).
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P. S. Kocia muzyka dla wracajcej delegacyi uda si

nie moga, wic zaczlimy gono przeciw tak niegodnym

demonstracyom wystpowa. Nadao nam to wiele powagi.

Wogóle popaca tu bardzo pozowanie na umiarkowanego,

i naley si tego trzyma. Nie poznaby, jak si zmieniem

i ile na tem w estymie zyskaem. W Gawronowie powaga

grunt — kad sentency rozpocznij od » gdyby « lub * jeeli*,

rozpu medycyn twoj w rozczynie szerokiego stylu gawro-

nów skiego dziennikarskiego staruszka, zapraw naleycie pa-

tryotyzmem wawelowo wilanym, ruszaj przytem pogardliwie

ramionami nad tromtadacy tygrysowsk i apeluj cigle do

tradycji starego grodu, a rozbeczy ci si jeden i drugi poczci-

wina, zmiknie jak maso, i zaprosi ci rozczulony na nia-

danko polityczne . . . 2Iundus vuU decipi, ergo dccipiatur.

OPTYMOWICZ (WACICIEL APTEKI)

DO

TRWOZNICKIEGO (URZDNIKA BANKOWEGO).

Ghipiosiówka nad Szujówk — Apteka pod

Czerwonym Kosynierem 53/21 9681.

Moci Dobrodzieju!

Dziki ci przesyam, e nie odstpujesz od dawnego na-

szego zwyczaju, i e utrzymujesz ze mn korespondency

w sprawach ojczystych i publicznych. Do duga przerwa

midzy doi)iero co odebranym od ciebie listem a przedosta-

tnim, nabawiaa mnie obaw, czy nie zamierzasz przerwa
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politycznej, a wielce wanej korespondencyi z twoim wier-

nym, acz niezawsze zgodnym w zdaniu sug.

Musz zacz od kótni. List twój Moci Dobrodzieju

nie zdziwi mnie, ale wyznaj ci szczerze, wielce mnie zaba-

wi, wybacz, rozmieszy mnie nawet. List ten jest peen od

pocztku do koca obawy, trwogi, strachu z powodu obecnego

stanu rzeczy publicznej i risum teneatis amid, gbokiego alu

z powodu obrotu, jaki wzia sprawa ^) protestacyi. Ale
mój Moci Dobrodzieju, taki obrót rzeczy, to przecie myn
na nasz wod, nas prawTlziwych i jedynych patryotów. Im

wiksze niezadowolenie w kraju, tem lepiej; bo zadowolenie,

to upienie; im mniej si powiod takie rodki i rodeczki,

jak owa mizerna protestacya, tem lepiej, bo tem gbiej za-

korzeni si w sercu i sumieniu ludu, e tylko wielki ro-
dek jest zbawczym! Czy móg kiedykolwiek przypuci

Moci Dobrodzieju, e ja i nasi zadowolnimy si pomylnym

skutkiem protestacyi?! Przebóg! tej krzywdy przecie nie

robie mi nigdy! My popierahmy protestacy w sejmiku

i za sejmikiem dlatego tylko, emy widzieli, e ona nie moe by
przyjt: a e skoro przyjt nie bdzie, posuy tylko do

przyspieszenia upragnionej chwih, sprztnie z widowni poli-

tycznej zawadzajce nam osobistoci, i przygotuje umysy do

rozpoczcia wielkiego dziea. A nawet, podziwiaj nasz prze-

zorno, na wypadek, gdyby protestacya odniosa bya po-

mylny skutek, mielimy gotowe dania, jeszcze wprawdzie

niedostateczne, ale nierównie dalej sigajce, z któremi nawet

nasi w sejmiku wystpiU. Protestacya nie jest wcale na-

szem dzieem; tylko mymy zmusili do niej reakcyonaryuszów;

za mao ona da, aby odniósszy pomylny skutek, moga

nam usta zamkn, za wiele, aby za jej pomoc reakcyona-

rusze mogli zwyciy. Znowu postawilimy ich midzy Scyll

i Charybd, i to jest prawdziwem dzieem naszem, niech brn

1) Rezolucyi uchwalonej przez Sejm w roku 1868.
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dalej, teraz ju tylko trzeba ich popycha i popycha, a zabrn

zupenie. A wic Moci Dobrodzieju nie do mnie si udawaj

z alem z powodu niepomylnego obrotu p r o t e s t a c y i.

Dla mnie ten niepomylny obrót, to manna pohtyczna, manna

zesana z nieba zgodniaemu od szeciu lat. Teraz dopiero,

kiedy ju czuj, e wchodzimy na bity gociniec prowadzcy

do czynu, oddycham swobodniej i jestem zdrów, szczhwy
i peen niezwykej energii.

A ciebie dlaczegó pooenie kraju i sprawy zatrwaa?

Z kraju zapewne, e i ja niezupenie jeszcze jestem zadowol-

niony, jeszcze on ospay, ciki, niewiadomy swoich celów.

Ale sprawa na mio Boga! sprawa nigdy lepiej nie staa

i trzeba by strasznie zalepionym, eby nie widzie, e ju,

ju niedugo wybije godzina zbawienia i wielkiego czynu!

Godzina ta musi wybi. S sprawy wite, potne, olbrzy-

mie, które jak to ju jeden z naszych powiedzia, do za-

afirmowa, aby im zwycistwo zapewni. Otó ja ci afir-

muj, e Polska caa, w naszych granicach bdzie, a nawet,

ju jest, bo jest w sumieniu naszem, w sumieniu ludu,

w sumieniu modej Europy; bo nareszcie my patryoci mie-

Hmy przecie raz odwag wypowiedzie to tutaj, na tej ziemi

Judaszów idei polskiej, i teraz dzie w dzie ju jak pacierz

powtarzamy to wobec ludu i Europy, dla tem wikszego upo-

korzenia wszystkich odstpców i reakcyonaryuszów galilej-

skich! Przypomnij sobie tylko, co to za opakany by stan

rzeczy, zaraz po chwilowem przerwaniu wielkiego dziea

63-go r. i porównaj ówczesne nasze pooenie z obecnem,

a nabierzesz niemao otuchy. Có si wtedy dziao? Skom-

promitowani chwilowem ustaniem powstania, które reakcyona-

ryusze przerwaU we wasnych widokach, musielimy, my do-

brze mylcy, zamilkn, a im zostawi wolne pole do dzia-

ania. Falanga patryotyczna rozproszona, zgnbiona, zdyskre-

dytowana, nie moga ju popiera jedynej zbawczej dla

sprawy myli — nieprzerwalnoci powstania. A ilu
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to nas zdradzio, ilu odstpio, ilu przeszo do rozsdnych

i zimnyci, ilu zwtpio w skuteczno nieprzerwalnoci po-

wstania! Rozum polityczny nakazuje w takich chwilach po-

czeka, to te umielimy przeczeka; a teraz chwaa Bogu,

znowu gór nasi i wszystko, wszystko nam wróy, e si co-

raz wicej zbliamy do upragnionego celu, bo znów chwy-

tamy si jedynie w naszem pooeniu racyonalnych i zbaw-

czych rodków. Nie potrzebuj ci dowodzi, e dla narodu

uciemionego i to uciemionego przez trzy potencye, jeden

tylko rodek jest zbawczym, jedna polityka moliwa, ta któr

streszczam w sowach — nieprzerwalno powstania! Wszyst-

kie kompromisa, dyplomacye, ogldanie si na to i owo —
to banialuki, to wymysy reakcyonaryuszów. My jedni wie-

rzcy tylko w skuteczno wielkiego rodka, 'przechowujemy

od 1772 roku ogie wity; my Westalki idei polskiej. Na-

szymi rodkami dziaania s: utrzymanie nieustajcego nieza-

dowolnienia w kraju, wykazywanie niedostatecznoci wszyst-

kich mniemanych koncesyi, ciga protestacya, bezwzgldna

opozycya i agitacya, która jest najdzielniejszym rodkiem, bo

ju bezporednio stykajcym nas z wielkim celem; agitacya,

która dobrze prowadzona, utrzymuje sama przez si nieprzer-

walno powstania. Celem za naszym, do którego tymi rod-

kami zawsze dochodzimy — jest wielkie dzieo, czyh po-
wstanie. Tak jest, powstanie: bo naszym ostatecznym celem

jest Polska, a e jak dwa a dwa jest cztery, Polska tylko

powstaniem powsta moe, wic powstanie musi by naszem

bezporednim celem, a cige jego utrzymanie najgortszem

naszem yczeniem. Nieprzerwalno powstania, to Polska,

i powiadam ci, e gdyby od pierwszego rozbioru powstanie

nie byo nigdy ustao, Polska byaby nigdy nie przestaa

istnie.

Dzi rzeczy tak stoj, e tylko powstanie jest Polsk.

Ale niestety, s chwile, w których reakcya bierze gór,

a wtedy, jeeli nie zdoa przeci, to przynajmniej gmatwa
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nici nieprzerwalnoci powstania. Wtedy oddalamy si od celu,

wtedy kraj zdradza Polsk; gdy my znowu naprawimy szkody

wyrzdzone sprawie przez reakcy i trzymamy w rku ni
nieprzerwalnoci powstania, wtedy sprawa na dobrej drodze,

wtedy zbliajc si coraz bardziej i niewtpliwie do powsta-

nia, zbliamy si tem samem do niepodlegoci i wolnoci.

Otó ju teraz po do dugiej przerwie, my dobrze mylcy,
moemy si policzy, moemy si naradzi, co mówi, ju
dziaamy. Bo, bd spokojny iMoci Dobrodzieju, my nie pimy.

A do tego, jak nasi teraz zmdrzeli, jak ostronie i wzgldnie

dziaaj, jak nikogo nie cic zraa ani przestrasza; i su-

sznie, bardzo susznie, bo przecie t gupi szlacht to mona
czemkolwiek sposzy. O wierzaj mi, e my teraz zmdrzeli,

my chwilowo na wszystko si niby zgadzamy i przystajemy,

nawet na t mieszn idyotów polityk, przymierza z raku-

skiem cesarstwem! Musimy si najpierwej wkorzeni, uspo-

koi obawy szlachty, zaskarbi sobie jej zaufanie niejakiem

umiarkowaniem, i szczególniej dobrze udan bezstronnoci.

Ale bd pewny, e nasi nigdy nie odstpili od naszej za-

sadniczej, a jedynie zbawczej myli — nieprzerwalnoci po-

wstania.

Tylko dobrze uwaaj Moci Dobrodzieju! Kiedy ja mó-

wi o nieprzerwalnoci powstania, to nie rozumie koniecznie

pod tem cigej zbrojnej walki, bro Boe! Tego nawet mu-
simy teraz zupenie i absolutnie si wypiera; tem wicej, e
juz s ajdaki, którzy dla popsucia naszym szyków, wci ich

o to oskaraj. Ale widzisz, mona utrzyma nieprzerwalno

powstania rozmaitymi sposobami; tylko do tego trzeba e-
laznej woli i gitkich w rkach przywódców, narzdzi. e-
laznej woli nigdy nam nie brako, narzdzia ju si znalazy.

Wprawdzie w kraju, tym gupim kraju, trudno byo o po-

trzebnych nam ludzi; ale ostatni wielki moment powstaczy
przyniós prawie i t jeszcze wielk korzy, e utworzy fa-

lang ludzi gotowych na wszystko. Gaa nasza narodowa or-
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ganizacya aknie narodowego zajcia i utrzymania. Grosz pu-

bliczny, Moci Dobrodzieju, zarobiony z chwa i uytkiem

dla ojczyzny i wielkiej sprawy, to pontna rzecz dla szla-

chetnych dusz! Jak to milo y z pracy, która przypiesza

zbawienie ojczyzny, a ochrania j od ostatniej zguby i za-

gady. Najwicej te wabimy naszych ludzi nadziej, e si

znowu kasa narodowa napenia. Podatki narodowe, narodowe

dodatki do podatków — to dopiero cignie do kraju na-

szych. Chocia my to teraz inaczej urzdzimy; bo widzisz

mój Moci Dobrodzieju, system rosyjskich kontrybucyi wcale

nie jest zy! to prawdziwie racyonalny rodek; mielimy ju
o nim niejakie przeczucie w 63-cim. Co to jest podatek? To

zuyty stary sposób. Podatek nie dosignie bogaczów ani

magnatów, a tu oto gównie idzie. Polska musi powsta tem,

czem upada, to jest wielkimi majtkami wielkich panów.

Co to szlachta? Szlachta to plewy. A wic kontrybucye, kon-

trybucye na Kmitów, Firlejów, Tenczyskich i wszystkich tych

reakcyonistów i kretynów. Najwyszy rozum polityczny, Moci

Dobrodzieju, jest umie korzysta z nauki danej nam przez

wrogów. Przedewszystkiem walczmy jego broni przeciw we-

wntrznym nieprzyjacioom. Ten rodek bdzie zbawczym

szczególnie tutaj w Galicyi, gdzie magnaterya, to ohydne pa-

skudztwo, najgbiej si zakorzenio. Prosz ci. Moci Dobro-

dzieju, co to za ogromne majtki, do których dotd nigdy nie

moghmy si dobra dla dobra sprawy. Skoro raz potrafimy

uy tego narodowego kapitau, lecego odogiem, có nie

zbudujemy!? Polsk! Polsk w naszych granicach!!

Otó dla nabrania otuchy mój Moci Dobrodzieju, zwa
dobrze, jak nam wszystko sprzyja. Taki czowiek, który by

ju ministrem albo komisarzem, a takich jest dosy, przykrzy

sobie i to w bezczynnoci bezpatnej, a tem samem da si

atwo uy. Ale jak ju wyej powiedziaem, z powodu gu-

poty kraju i zupenej zdziecinniaoci szlachty, trzeba ostro-

nie i powoU postpowa, dlatego zaczlimy od najniewin-



— 348 —

niejszego rodka i zaoylimy nasze dzienniki i dzienniczki.

Lecz z drugiej strony powierzylimy ich redakcy tylko takim

ludziom, którzy nie znajc Galicyi, nie mog by zaraeni

prowincyonalizmem; tacy ludzie, choby nie chcieli, musz
olep i tam, gdzie my im kaemy, a lokalne wpywy a-
dnego do nich nie mog mie przystpu. Musz oni pisa

i dziaa w duchu wielkiej ogólnej idei, nielitociwie powi-
ca kady miejscowy interes, a tem samem zabi Hydr po-

lityki tak nazwanej uytecznej i rozsdnej, która fatalnie od-

ciga nas zawsze od wielkiego dziea. Te dzienniki i dzien-

niczki, powoli przygotuj umysy do wielkiej chwili. I ju
dobrze, bardzo dobrze si nam wiedzie, duch si podnosi.

agitacya w umysach ronie jak na drodach, nasi przeci-

wnicy ju zuyci, sabi a próni, na nasz bezwiednie nachy-

laj si stron. Popularno, popularno Moci Dobrodzieju.

to matnia, w któr owimy najgrubsze ryby!

Wyraz » powstanie* jeszcze nie wymieniony, bro Boe'

a to po co? Nawet nasi sierdz si i gniewaj strasznie na

tych, którzy oskaraj ich o podobne zamiary, i bardzo m-
drze robi, bo przecie có atwiejszego, jak wystawi na

mieszno tych, którzy dzi ju strasz powstaniem, a to

ich zuyje i nie bd nam w stanowczej chwili sta na prze-

szkodzie. Teraz bowiem nie idzie wcale o to, co zwykle ro-

zumiej pod wyrazem powstanie, to jest o zbrojn walk; I"

nawet nie wiem dobrze, z kimby rozpocz w obecnej chwili

t walk, ale idzie o rzecz stokro waniejsz, bo o utrzy-

manie — nieprzerwabioci powstania! Otó jiod tym wzgl-

dem doskonale idzie, obowizek utrzymania tej nieprzerwal-

noci zakorzenia si w sumieniu wielu, potrzeba utrzymania

jej ju jest dowiedziona, a wkocu nieprzerwalno powstania

przemawia do wyobrani luilu, tego ludu, który ju do teg'

stopnia dojrza, e umie si zbiera pod golem niebem! Nif

mog wic zawoa: jest ju Polska?! ale nie unosz sie

entuzyazmem, tylko rozumuj. Suchaj dobrze Moci Dobro-
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dzieju! Jak ju rzekem, Polska to powstanie, a wic powstanie

to Polska, bo powstanie to zmartwychwstanie! Id dalej: nie-

przerwalno powstania musi utrzyma przy yciu Polsk,

a wic skoro utrzymamy nieprzerwalno powstania, tern sa-

mem utrzymamy i zabezpieczymy byt Polski. To ju nie lo-

gika, to matematyka, to dwa razy dwa cztery. A co mnie

najwicej cieszy, oto e ta gupia szlachta, bez której jeszcze

niestety, ani obej si, ani nic zrobi nie mona, zaczyna si

garn do nas, abonuje przykadnie nasze dzienniki, wygaduje

na reakcyjne organa, które j przecie ju znudziy, jednem

sowem nam wierzy zaczyna, a co najwaniejsza, zdaje si,

e ju zapomniaa o niedawnej przeszoci. Zalepienie szla-

chty — to najdzielniejszy nasz sprzymierzeniec. Oni si

zawsze dadz zapa. Poczciwcy, ostrz sami brzytw na

wasne gardo; bo juci przecie w upragnionej chwili wiel-

kiego czynu oni pierwsi musz pa ofiar, to si ma rozu-

mie, tego w aden sposób omin nie mona. Krwi i ela-

zem w dzisiejszych czasach dochodzi si do wielkich rzeczy.

Ty pewnie si na t myl zatrwoysz, powiesz, e szkoda,

e lepiejby tego unikn. Mój Moci Dobrodzieju, co tam za

szkoda, e kilkunastu, lub nawet kilkuset durniów wyrn,
byle spraw zbawi i doj do wielkiego czynu. Ju nie za

dugo opanujemy ca t szlacht, ani si spostrzee kiedy,

i znowu bdzie musiaa taczy tak jak my jej zagramy i i
z nami i za nami, a tyle tylko zyska na swoim oporze i gu-

pocie, e znów nie ona rozpocznie wielkie dzieo, ale my lu-

dzie odwiecznego powicenia, ludzie myli, ludzie czynu, lu-

dzie narodu.

Ja wic zapatrujc si na pooenie zupenie odmiennie

od ciebie, wyznaj, e teraz widz ju wszystko w róowych

kolorach. Jedynym celem naszym na teraz — ja jeszcze trzy-

mam si na uboczu, ale jak bdzie tego potrzeba, znajd si

tam — jest utrzymanie nieprzerwalnoci powstania, nie mó-

wic o powstaniu, ani te pchajc wyranie do niego, prze-
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ciwnie wypierajc si tego z udan ironi. Gdzie za i kiedy

ono wybuchnie, to rzecz przyszoci. Przypomnij sobie, co po-

^^•iedzia mistrz: AY Polsce nigdy nie mona by pewnym
czy ju gotowe s materyay do powstania, ale przecie zawsz'

ich jest tyle, e powstanie rozpocz mona; a wtedy, kiedy

najmniej si tego spodziewaem, najwicej znajdywaem pal-

nych ywioów*. Dla twojej jednak nauki zauwa, e gówn
przyczyn upadku i chwilowego przerwania dziea 1863 r.

byo to, e nie zdoalimy przenie powstania do Galicyi.

Gdyby tutaj byo powstanie zakwito, byoby to zmnienio po-

oenie rzeczy, zatrzso w posadach Europ, a w kadym
razie utrzymao nieprzerwalno. Reakcya, reakcya przeszko-

dzia. Reakcyonaryusze pod pozorem suenia sprawie, wci-

snh si midzy nas i zdradzih spraw, bo na aden sposób

nie chcieli pozwoh na przeniesienie ruchawki do Gahcyi.

My za w stanowczej chwili zgrzeszylimy saboci, zachwia-

limy si. Trzeba byo wtedy skaza na mier szeciu tylko

reakcyonaryuszów najczynniejszych, a bylibymy mieli ru-

chawk w GaUcyi. Jeden z naszych doradza ten rodek

zbawczy, ale inni nie mieli go uy i powstanie upado,

bomy go nie umieh przenie do Galicyi; ale dla chway
zasady zapewni ci mog, e ostatniem sowem naszych

byo — powstanie w Galicyi. Pod wzgldem nieprzerwalnoci

powstania, my musimy z koniecznoci trzyma si systemu

trzech-polowego gospodarstwa. Niestety jedno pole musi

zawsze ugorowa, lecz za to wypada tem skwaphwiej zasie-|

wa inne.

W tej chwili o W. Ksistwie Poznaskiem niema co mó-

1

wi, zabór rosyjski po obfitym plonie, jaki nam da w 63-cira

roku, musi teraz ugorowa — a wic midzy Bogiem a prawd,

teraz kolej na Galicy. Wielkie dzieo 63-go roku nie bdzie

skoczonem, ani dopenionem dla nas, dopóki w Gahcyi nie

wypróbujemy naszych dzie. Co potem si stanie, tego ci nie

powiem, tego ci powiedzie nie mog; ale co bdzie, moesz



— 351 —

I
wierzy A przytem co tu za pole i sposobno dla prze-

raenia spoecznego ducha polskiego! Có to za nieoceniony

) tego, i dotd zapoznany ywio — tutejszy chop! B-
;iemy w^3 tu mieh w mniej lub wicej oddalonym czasie

dnoczer i powstanie i spoeczn, nie wielk, ale skute-

n rewdcyjk. To s wycznie i jedynie dwa zbawcze

a Polskicrodki, a wic — trzymam si zawsze cile lo-

^i ski'0 uyjemy tych dw^óch rodków, zbawimy Polsk

ik dwa £;lwa cztery. Trzeba przedewszystkiem dy do

moebnie^ rodków, a wic przygotowa umysy do ich

ycia, bo^J to w Galicyi maj niejaki wstrt do nich. Jak

iu po\ dziaem, dzienniki i dzienniczki nasze juz zaczy

obot. IV Boe! nie le zaczyna si im wie, a mnie a
erce ron Ale dzienniki, to nie dosy. Moja dusza raduje

i, widz- Polsk, kiedy spojrz na ten doskonale po mi-

trzowsku.'zez naszych obmylany plan rozmaitych owacyi,

emonstr, aaitac^. Otó widzisz Moci Dobrodzieju, to jest

)rawdziwypcftc)b utrzymania nieprzerwalnoci powstania,

eeli ju wiem jaki wojownik, podobno w staroytnoci po-

siedzia, do wojny potrzeba tylko trzech rzeczy, to jest:

nenidzy, snidzy i pienidzy, to do utrzymania nieprzer-

-valnoci j stania równie tylko trzech rzeczy potrzeba; de-

nonstracyemonstracyi i demonstracyi. Nasza poczciwa

migracyaa w zeszym roku haso. auj, auj, e nie

y w Raiwyl na obchodzie rocznicy konfederacyi Barskiej,

ak tam t przyjemnie, bogo, mio dla serc naszych, bez-

)iecznie i''obodnie; tam, tam dopiero uczua si Polska

Polsk pilziw, bo si nie byo ani pod rzdem rosyj-

kim, ani oi^iem policyi. Tam, tam zapominao si o prze-

[ltej Gal', bo oddychao si powietrzem wolnej, niepodle-

gej Polsk granicach 1772.

Terfisi nie opuszczaj adnej sposobnoci, aby de-

nonstrac^j utrzyma w kraju nieprzerwalno powstania.

Ktokolwiei'; zjawi, robi mu owacye. Mamy cay szereg

r



— 352 —

i,

1
uoonych demonstracyi. Obchód Unii i przenie nie zw
Adama, to s dwie potne demonstracye, które dk]

'

"

ju przed okiem pubHcznoci i profanów. Inne, dalrje u....,

stracye mamy ju za pasem, i niech si tylko te iwie U'

dz, a wszystko pójdzie dobrze. Ju to my tak-io

rzecz wspólnie w naszem wielkiem Towarzystwie • T\

.

wie, e co rok bdzie w kraju przynajmniej je<n oi

Tylko o tern zawczenie jeszcze wspomina, bob to mo^
szlacht sposzy, w kadym razie reakcyonaryus niflm^

szkaliby tego uy jako broni przeciw nam. Jal^to o^'t^
i wzburzy umysy, ten wspaniay obchód Unii! Jato c

Rosyan, którzy nowemi zapewne okruciestwar podnie'

upadajcy duch w Królestwie i zabranych prowinc^h, i

gotuj tym sposobem ludno tamtejsz do nowe wir

czynu. Widzisz Moci Dobrodzieju, tu ju jest jDsza

poUtyczna. Biedacy, zasnliby tam, wpadliby w fty,

bymy ich std nie orzewiah, nie majc za ^i i:

w rkach rodków, musimy uywa Rosyi do obuQiia i

trzymywania tam ducha.

Arcydzieem naszej szkoy jest umiejtno; uy^
w naszych celach wrogów. Podczas ostatnich Ikicli

padków nasi wpadh na szczliw myl uywanpolic^

pozbycia si reakcyonaryuszów i niebezpiecznych ywid;

nazywao si to w ich jzyku: schowa do szufl. Bv

szczytem genialnoci rewolucyjnej!

Ale wracam do obchodu Unii; jakie to bc pole do

mów, do agitacyi, nietylko w Tygrysowie, ale tj po

wincyi. Mój Boe! s osy, którzy mówi, e»en (iód.n;

dzi sensu, skoro Litwini nie mog na nie^o pr', a .

sini nie zechc. Po co tam maj by koniecznie /ini i K\i-

sini. Niech my tam bdziemy; czy to nie dosyjzy to nie

najlepszy dowód siy i energii, to stawienie c» wszelkim

chwilowym przeciwnociom? Ktoby tam w ta^chwil;i(h,

jak dzisiejsza, oglda si na history, albo ci|j) jej trzy-

II
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ma. Tu nie idzie o history, ale o polityk, otó z naszego

punktu widzenia ten obchód bdzie wielce politycznym. I ta

poczciwa szlachta garnie si do tego obchodu, chocia jej

miejsce nie tam, bo ona zawsze rozdwajaa tylko. Ona si

zapewne udzi, e ten obchód jest uczczeniem dziea przodków;

ale w tern grubo si myli, bo te teraz zupenie inaczej za-

patrujemy si na Uni, i dlatego obchodzimy jej rocznic.

Unia to akt wycznie demokratyczno-socyalny, to pierwsza

cz kontraktu socyalnego Jakóba Roussa i deklaracyi praw

czowieka. Ale tego wszystkiego szlachta jeszcze nie pojmuje,

a tymczasem czy widziae kiedy, eby szlachta umiaa si

oprze pokusie ukazania si w kontuszu, powiedzenia mówki,

ucaowania si i podpicia sobie? Jak ja i nasi miejemy si

serdecznie w^ takich wypadkach ze szlachciców! Przebacz nam
Boe, ale to wierutne durnie.

Jeszcze umysy nie uspokoj si po obchodzie Unii, je-

szcze nieprzyjazne potencye rozdranione bd wielce, a tu

zaczn si przygotywania do przeniesienia zwok wieszcza

narodu. Co za widok! Co za prognostyk! Ja ci mówi i wie-

rzaj mi, jak zwoki Adama spoczn na zamku gawronowskim,

niedalek ju bdzie chwila zbawienia, chwila wielkiego czynu!

Kto, naturalnie reak, zarzuci, e nie wypada naraa po-

pioów wielkiego wieszcza na zemst wrogów, e Gawronów

bdzie wystawiony na zmienne losy wojny, która zdaje si

by nieuniknion, lepiej przeczeka te niepewne czasy, aeby

nie dopuci zniewaenia przez barbarzyców popioów wiel-

kiego geniusza. Terefere kuku. Moci Dobrodzieju! Plewy na

mode wróble? Co to s popioy? Popioy s od tego, aeby

si dla sprawy naraay. Nam tu nie idzie tak dalece o Adama,

ani o zamek gawronowski. Pikne miejsce dla Adama obok

tych niedogów królów i tych zgniych magnatów! Nam idzie

tylko o to, eby zrobi potn demonstracy. Otó Adam
jest tak postaci, e wszyscy musz si zgodzi na uczczenie

jego pamici, e nikt nie bdzie mia ani usun si od ob-

23
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chodu, ani publicznie wystpi przeciw niemu. W tern sztuka,

eby waciwy robi wybór. O! bo to ju z wyjtkiem na-

szych, odwagi cywilnej nikt u nas nie ma. To cae nasze

szczcie, i dlatego to pomimo wstrtu szlachty i oporu re-

akcyonaryuszów^ prawie co dziesi lat moemy na pewne

wszdzie w jednej z prowincyi polskich urzdzi powstanie,

i posuwa tym sposobem naprzód wielk spraw.

Oprócz demonstracyi i dzienników naszych, mamy je-

szcze inny potny rodek; mamy nasze wielkie towarzystwo

tygrysowskie, które czuwa nad caoci dziea i akcyi, które

wzmagajc w^ kraju agitacy, samo si coraz bardziej wzma-

cnia, i z ona którego w danej chwili wyj moe cay rzd
narodowy. Dotd jednak jestemy w pierwszem stadyum

akcyi i musimy si w niem zachowywa do ogldnie

i ostronie. Bylemy tylko zdoah zmusi kraj do abstencyi

z powodu protestacyi, a wszystko potem pójdzie jak

z patka.

W tem teraz sk, i dlatego nasi dostali teraz polecenie

wykazywania, e jak dwa a dwa cztery, tylko usuwajc si

z Rady w Chaopolis, mona zapewni pomylny skutek tej

gupiej protestacyi. To uporczywe dowodzenie matema-

tyczne zastanowi, moe naw^et przemówi do przekonania

szlachty. Jak raz zerwiemy z Chaopolis, wtedy dopiero wej-

dziemy naprawd w drugie stadyum. Wtedy rzucimy do stu

dyabów t piekieln legalno , wtedy zacznie si chwila

czynu. Póki te lalki siedz w Radzie, trudno, bardzo trudno

co porzdnego tutaj urzdzi; ale skoro raz stamtd wyjd,

logika sama nakae przypieszon akcy, bo natura nie znosi

próni. Ten niby chwilowy czas abstencyi trzeba bdzie czem
zapeni; zaczniemy od mityngów i zebra ludowych, ale nie

od takich, jak teraz, wtedy pójdzie to ostrzej i raniej; odwo-

ywa si bdziemy na przykad Czechów i na ich sposób

urzdzimy to wszystko, ale e Czesi wytrawni i flegmatyczni,

a nas o to posdza nie mona, wic u nas to pójdzie pr-
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dzej i lepiej. Skoro raz wywalczymy na naszych abstency,

ycie publiczne zupenie ustanie, usta zupenie musi, dla

okazania wiatu, e w tych warunkach y nie moemy; a to

spowoduje wielk próni, któr tylko nasi potrafi zapeni.

Nie mogc ju popiera protestacyi w Radzie, trzeba

bdzie j popiera i za ni demonstrowa w kraju, to prze-

cie jasne, jak dwa a dwa cztery. Wtedy Moci Dobrodzieju

zwiniemy nasze dzienniki i dzienniczki, a zaoymy inny, który

bdzie monitorem wielkiej chwili. Ten dziennik bdzie bez

nazwy, zamiast tytuu data 1772 r. Ju mamy cay plan go-

towy i upatrzylimy potrzebnych nam na ten cel ludzi. Dzi-

siejsi nasi skrybenci pójd do administracyi i na korrektorów,

do redakcyi przyjd inni; ludzie z przepalonem ju sercem,

ale z wielkim umysem, tacy, jakich trzeba do wielkiej chwili.

Dzisiejsi skrybenci wzici zostah tylko na prób i dlatego,

eby szlachty nie sposzy; oni s zanadto niemieh, niezde-

cydowani, ani ironi, ani dowcipem wada nie umiej, za-

ledwie umiej uywa szumnych frazesów, maj jednak nie-

ma zalet, posiadaj bowiem w wysokim stopniu dar re-

klamy. Reklama, reklama Moci Dobrodzieju — to wszystko,

to najwikszy wynalazek nowoczesny, a nasi dzisiejsi skry-

benci celuj w tej sztuce, umiej doskonale chwaK i pod

niebiosa wynosi, w tym rodzaju umiej pisa i to tak do-

skonale, e kadego odurz.

Jak widzisz Moci Dobrodzieju, wszystko idzie nam jak

aajlepiej i wszystko dobrze obmylone.

Nie bez przyczyny jeden z naszych mistrzów zapewni

unie na obchodzie w Raperswyl, ze walka GaUlei z Chaopolis

Tdusi si sta pocztkiem wielkiej akcyi.

W jednem tylko nasi pokpili spraw i dowiedh tego,

zego po nich dahmy, wielkiej nieznajomoci kraju, oto

ym gupim konceptem odwoywania si do zdania wyborców.

ikny mi trybuna tutejsi wyborcy! ju raz zdah egzamin,

vybierajc takie lalki do sejmiku i do Rady. Moe ta próba
23*
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wypadnie na nasz korzy w niektórych miastach; ja znam

moj Gahlej i przeczuwam, e nie wyjdzie to na nasz korzy.

To zgnie spoeczestwo Moci Dobrodzieju. Nim skocz,

musz przed tob Moci Dobrodzieju odsoni jeszcze jedn

stron sytuacyi, o której przypadkiem sam si dowiedziaem.

Otó jeden z naszych, przejedajc przez Gupiusiówk,

wstpi do mojej apteki i wytumaczy mi, jak gbiej wy-

pada si zapatrywa na pooenie obecne, i jak rozumie

w tej chwili nieprzerwalno powstania i potakiwania przez

naszych polityce austryacko-polskiej, czego ja, wyznaj, nigdy

poj nie mogem. Powiedzia on, e skoro gupcy tutejsi po-

stanowih si trzyma pastwa rakuskiego i skoro ta myl

ju dosy gboko wkrzewia si w umysy, wic teraz nie

mona z ni walczy otwarcie, ale trzeba obróci kota do

góry ogonem i pcha Austry do jak najprdszej wojny

z Rosy, dopóki pastwo rakuskie jeszcze nie gotowe; e
chociaby do tej wojny nie przyszo, to jednak takie pchanie

musi wywoa zamieszanie i popclin, jeeli ju nie Au-stry,

to kraj do czynu. Ostatecznym skutkiem tej polityki bdzie

zawsze upadek albo rozsadzenie pastwa rakuskiego; naj-

lepszym za do tego rodkiem jest tyle da swobód i roz-

maitych rzeczy, eby albo ich nie dano nam, albo eby rzd

czynic zado naszym yczeniom, ujrza si natychmiast

wpltanym w afer z Rosy. Co potem si stanie, nie umia

mi powiedzie, ale zarcza i wierz mu, e bdzie dobrze,

zawsze lepiej jak teraz, bo chociaby tu chwilowo przyszli

Rosyanie, to przecie Rosyanie lepsi, ni dotychczasowy ser-

wilizm kraju. Oto s gbokie myli i plany, które mi wyjawi!

jeden z naszych. I jake nie mam si cieszy Moci Dobro-

dzieju, kiedy widz, e tacy ludzie zaczynaj by czynnymi!

Potencye europejskie bd take musiay dla nas co zrobi;

co, tego jeszcze nie wiem; ale one s take podlege odwie-

cznemu mechanizmowi historyczno-spoecznemu i dlatego bez-

wiednie bd musiay si przyczyni do wielkiego dziea; j
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tego dokadnie wytumaczy dzi nie mog, ale to czuj wy-

bornie. Biada wrogom i real^cyonaryuszom! jak raz ludy si
rusz, bd szy na olep i wszystko przed sob wali bd!!
Tylko nie trzeba na nic i na nikogo rachowa bro Boe;
toby by dopiero wielki bd, trzeba te nadzieje zostawi

reakom; my za musimy niezachwianie trzyma si zasady

o wasnych siach. Bo widzisz, gdybymy raz przyjli

zasad, e Polska powsta moe tylko zapomoc Europy, to

jak Europ kocham, nigdybymy nie doszH do wzniecenia ru-

chawki i do wielkiego czynu, koniecby to pooyo nieprzer-

walnoci powstania, bo wtedy oczywicie musiebyUmy zawsze

czeka na sposobn chwil, gdy przeciwnie trzymajc si za-

sady o wasnych siach, moemy zapaH fajerwerk, ile

razy nagromadzimy dostateczn ilo palnych materyaów.

Dlatego te owa zasada rachowania na obc pomoc i cze-

kania na sposobn chwil, jest gboko reakcyjn, nam wstrtn,

i przeciwn najywotniejszym naszym interesom.

Ale ju koczy musz ten i tak zbyt dugi list. Zegnam

ci wic Moci Dobrodzieju braterskiem ucinieniem; bd
dobrej myli, bo wszystko idzie jak najlepiej; jeszcze w a-
dnej epoce naszej historyi nie stalimy tak wietnie i tak

bhzko celu. egnajc ci raz jeszcze zaklinam, aby przyby

do Tygrysowa na obchód Unii. Na mio Boga nie daj si

powodowa duchem Gawronowa, ani te zatrwoy przez

swoich przeoonych, tych podszytych tchórzem bankokratów.

Do owej chwih wypadki dojrzej; niewtpliwie wywalczymy

dla kraju abstency, i podczas obchodu bd móg niezawo-

dnie co wicej ci powiedzie.

Twój

Ohtawiuss Optymomcz.
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JOZEF SZUJSKI.

WYDOBYCIE ZWOK KAZIMIERZA WIELKIEGO I PRZYSZY

ICH POGRZEB^).

Przechodzimy do drugiej strony sprawy, nie tyle z ar-

tykuu i protestu, ile z posuchów naszych i znajomoci dzi-

siejszego ttna spoecznego czerpanej. Jest ni demonstracyo-

mania, powracajca naszego spoeczestwa choroba. Ona t(

rzucia si na ekshumacy »cichaczem« Kazimierza W..

ona zabbnia na alarm, obawiajc si pogrzebu cicha-

czem, o którym nikt nie myla. Podejrzywaa ona zapewne.

e kto chce jej wydrze z rku gratk, która nadliczbowi

stana w programie tegorocznych demonstracyjnych obcho-

dów. Cichaczem nie odbdzie si pogrzeb Kazimierza W-go,

ale nie daj Boe, aby ten akt uroczysty wej mia do pro-

gramu tej lekkomylnej, pytkiej, bezdusznej, fuszerskiej poli-

tyki, która budzi i posuguje si demonstracyomani!

Demonstracya to ostatni, najmniej poyteczny, najwicej

•) Podajemy tylko drug cz.
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lizki i niebezpieczny rodzaj objawu ycia publicznego, do-

zwolony a raczej usprawiedliwi si dajcy chyba wtedy, gdy

ma wstrzyma ze groce, oczywiste, lub jako drastyczny

rodek sprow^adzi dobre, gdy zabraknie wszelkich naturalnych

wyrazów spoeczestwa, a powszechny gos wewntrzny wie
ludzi w cib jednej woH i pragnienia lub jednego oporu.

Naduywanie tego rodka, wprowadzenie go jako czynnika

majcego co budowa, podnosi, jest denerwowaniem
spoeczestwa, jest deniem do haszyszowania go i obka-
nia, aby zapltawszy si w faszywe premissy, doszo do re-

zultatów, z których sobie sprawy zda nie bdzie mogo
i umiao. Nic za boleniejszego i przeciwniejszego zdrowemu
pojmowaniu spraw, postaci, dziejów narodowych, jak wyzy-

skiwanie znakomitych ludzi, pamitnych faktów przez demon-
stracyomani i fabrykowanie demonstracyi — bo nic pyt-

szego, kamliwszego i mniej wchodzcego w meritum owych
ludzi, faktów i dziejów!

Demonstracye nasze maj przypomina wiatu i naro-

dowi ca i niepodleg Polsk, i maj t Polsk jawnie

i wszem wobec wyznawa! Pikna rzecz, tylko zbyteczna

dalipan. Jeeli w duszy naszej wygasa pami ojczyzny, je-

eli myl o niej nie tchnie kade skuteczne lub mniej sku-

teczne denie i praca nasza, jeeh sumienie polskie nie kie-

ruje ludmi poHtycznymi, ch suenia Polsce nie yje na

zagonie rolnika, w warsztacie przemysowca, w izdebce uczo-

nego, jeeli myhmy, e ten jej nie kocha, co jej, jako imienia

Boga nadaremno, przy kadej okazyi nie wzywa, to idmy
spa bracia i nie róbmy demonstracyi temu, co zgino
Jeehby ta myl zgina, jeliby wygasa do szcztu, gdybymy
od czasu do czasu nie wyprawih obiadku z mówkami i im-

prowizacyami, nie zapiewali jakiej pieni chodzcej nam
mrowiem po szpiku koci, gdybymy nie podnieh rocznicy

jakiej, przypominajcej nam, czememy byh, gdybymy jak

stare zdenerwowane rozpustniki moralne nie roztoczyh przed
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sob uroczych obrazów i wspomnie — to idmy spa znowu,

bo narodowi do ycia trzeba krwi zdrowej i muszkuów po-

tnych, a nie drga schorowanego ciaa, narodowi trzeba

wgry si w twardy owoc rzeczywistoci, a nie karmi si

podniecajcemi potrawami. Sowem, jeeli duch narodowy, jak

umierajcy, bobrow esency ma si przy yciu utrzymywa

demonstracyami, szkoda bobrowej esencyi — bo tego ducha

ju niema, bo to umaremu kadzido.

Ale demonstracye maj wedle zdania ich obroców

wzmacnia pulsacy ycia, powiksza zastp obywateli, bo

nawet dopomaga do rozwizania pewnych kwestyi, maj by
wiadectwem wyznawania idei wobec narodów wiata, broni

moraln przeciw^ nieprzyjacioom. Fasz wierutny, powiemy

na pierwsze i drugie z twierdze obroców. Demonstracya

staje si najczciej niepotrzebnem nawracaniem nawróco-

nych — niepokojeniem i zawichrzeniem gów stojcych po-

niej djaponozu myli narodowej. Porywa je wir powszechny,

udziela im si elektryczna iskra ogóu, ale ciemnota pozo-

stanie ciemnot, niewiadomo zamieni si w pewne prze-

czucie powoania do czego niezrozumiaego, które namino,
gupstwo lub przewrotno wytumaczy po swojemu. Zapewne

jest to mtna woda dla tubalnych gosów demagogicznych,

ale naród zdrowy nie powinien znosi wód mtnych. Czego

masy nie nauczyy si w szkole, kociele, w yciu prawido-

wem pubhcznem, tego nie naucz si przy demonstracyach —
ale naucz si tam lekcewaenia szkoy i kocioa, naucz

chci panowania i imponowania naturalnemu porzdkowi

spoecznemu, a wystpiwszy z koryta, rozlej si zniszczeniem

na spoeczestwo.

Rozwizywa kwestye! uatwia ich rozwizanie! Mój

Boe! trzeba nie wiedzie , skd si bior zawikania i kwe-

stye dziejowe. Trzeba nie wiedzie, e gordyjskie wzy czasu

plcz si przez wieki cae, e je rozwizuje tylko herku-
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liczna, a wytrwaa praca, lub rozcina czyn genialny! Nic za
biedniejszego, ni demonstracya siy, pokrywajca sabo, de-

monstracya zgody, pokrywajca rozterk, demonstracya mi-

oci majcej zaegna nienawi, której normalna praca za-

egna nie moga! Nic mniej skutecznego, jak sztuczne bra-

tania si i godzenia, które nazajutrz z zimn spotkawszy si
rzeczywistoci, zajtrzaj tylko rany spoeczne, bo pozwalaj

uywa smaku owoców zgody, zanim si ten owoc zawiza,
zbliaj idea, aby zasoni drog ku niemu, mami, e si

stao, co si zdobywa musi, pal prochy entuzyazmu w fa-

jerwerku, zamiast je pogrzeba w minie podziemnej wy-

kutej cik prac, ale rozsadzajcej za to najtwardsze skay

przesdu

!

Có powiedzie o wiadczeniu idei i o moralnem pora-

aniu nieprzyjació! Idei naszej wiadczylimy dostatecznie

krwi i ofiar, a przecie, z smutkiem powiedzie naley,

sympatye dla nas upadaj raczej, ni rosn. Dlaczego, war-

toby si gboko zastanowi. Do nieostatnich przyczyn naley

niezawodnie ch podobania si wszystkim, wizanie si na

wszystkie strony, szukanie widoków wszdzie, naley ta

znana za granic kokieterya polska, czujca na sobie oczy

Europy i pozujca po woli, jej tak rónych prdów opinii

pohtycznych . . . Spóczenie rewolucyonici i legitymici, kato-

licy i wolnodumcy, rewolucyonici i dyplomaci spowszednie-

limy Europie przez kameleonowo barw naszych, przez ten

brak cery zdrowej i wybitnej, któr pomimo odcieni swoich

politycznych imponuj nasi poudniowi ssiedzi. Obróciwszy

wszystkie siy na wewntrz, pozbywszy si nerwowego czu-

cia, co powiedz ci albo owi, uwierzywszy przedewszystkiem

w siebie i w swoich ludzi, podtrzymujc ich, a nie wyzby-

wajc si ich lekkomylnie, chyba w razie gwatownej po-

trzeby, gospodarujc zrcznie tym maym zasobem, który po-

siadamy, przyjdziemy do objawów ycia, które zbytecznym
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uczyni aparat wszelki demonstracyjny, bo uderza bd
swoich i obcych faktami, czynami, instytucyami, przechowuj-

cemi i dajcemi wiadectwo narodowoci. Pamitajmy, e
odziewanie si w wietn przeszo historyczn i jej wspo-

mnienia, bdzie tak dugo strojeniem si w cudze pióra, jak

dugo pracom przeszoci nie wskaemy prac wasnych,

wiecom chway przodków nie odrzucimy wieców chway

wasnej, skromniejszych moe, ale równie zacnych, bo

w dzisiejszych stosunkach wikszego trudu wymagaj-

cych! . .

.

Nie daj wic Boe, powtarzamy, aby pogrzeb koci Ka-

zimierza Wielkiego mia by demonstracy, niech on bdzie

uroczystoci narodow! Niech pitnem jego i cech bdzie

prawda, bdzie uczczenie tem, co mamy, uczczenie szczere

i serdeczne, uczczenie objawiajce si zachowaniem si naszem

i czynami, pochodzcymi z zebrania ducha. Baczno za!

i baczno raz jeszcze! bo jeeU ju nagrzeszyhmy przy tej

sposobnoci, stamy w pó drogi i powiedzmy sobie: Pokój

i zgoda! skrzyda wielkiego ducha wiej nad nami! Swary

nasze i walki jak pokolenie nasze, niestety! jak ludzie nasi

goni, czeme s wobec postaci, wyaniajcej si z pogrze-

bowych cieniów Wawelu? Kazimierz Wielki, to ów, co po

Chrobrym ojcu dokona odbudowania Ojczyzny; bagajmy

Boga przy jego trumnie, aby wystpujc na wiato dzienne

po wiekach piciu, sta si nam wrób, e pokolenie nasze,

stawszy si bodaj ojcem odbudowców, nosi w onie swojem

potn gow przyszego Piasta-gospodarza! Moe naród,

którego najwikszym królem by król kmiotków, przej

musi jeszcze do koca bolesn dolin mczestwa, dopóki

m, kmie z rodu lub m o kmiecym rozumie nie chwyci

potn rk wszystkich si upionych, nie nakae milczenia

rozhukanym falom rozburzonych nieszczciami ywioów, nie

bynie renic genialn, jak owa, która niegdy w orbitach
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czaszki królewskiej byszczaa. O takie pokolenie, o takiego

ma, woali wieszcze nasi z gbi rozbolaej widokiem spo-

eczestwa naszego duszy, o takie pokolenie, o takiego ma
idmy, jako ptnicy z ziem dawnej Rzeczypospolitej, które

cika przemocy okrutnej nie uciska rka, modli si u koci

ostatniego Piasta!



1869.

ST. TARNOWSKI.

SUMIENNO DZIENNIKÓW I DZIENNIKARZY.

— A ty zlk si?... syn szlachecki,
— Prawd mówisz— pewnem mztwem

Ja si nigdy nie pochlubi.

Jeden z dawno zmarych i mao dzi znanych polskich

pisarzy, wpad na pomys wcale oryginalny i szczliwy, eby
napisa ksieczk o grzechach przeciwko spoeczestwu, które

kady co dnia niemal popenia, za grzech ich sobie bynaj-

mniej nie majc. Wychodzi on z tego przypuszczenia, e wiel-

kie wystpki bij w oczy: kady si na nich pozna, kady je

potpi, kady si ich wypiera i wstydzi, a kto raz by o nie

przekonanym, ten stracony jest w ludzkiem mniemaniu. Ale

obok rabunków i mordów, obok przekupstwa lub spisków

z nieprzyjacielem ojczyzny, s grzechy pubhczne, które niepo-

strzeone kademu uchodz, a mnogoci swoj i saepe ca-

dendo wiele robi zego. Studyum tych maych grzechów, które

wolno popenia, nie przestajc uchodzi w oczach ludzkich

za najgodniejszego czowieka i obywatela, mogoby by tak

poytecznem, e kady naród, kady okres czasu powinienby
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si o podobne postara. Na nieszczcie pomys ten raz po-

wzity, póniej zarzucony, u nas zrobi tylko jedn lfsieczl?

która napisana w pierwszej poowie zeszego wieku, dalszego

cigu nigdy nie miaa.

Szkoda prawdziwie: bo porównanie dzieek tej treci,

pisanych w rónych odstpach czasu, dawaoby miar, czy

poziom moralnoci publicznej podniós si lub zniy, czy su-

mienie pubhczne zaostrzyo si lub stpiao, czy wyobraenie

o godziwoci lub niegodziwoci uczynków zbliyo si lub od-

dalio od chrzecijaskiej normy bezwzgldnej uczciwoci i spra-

wiedliwoci. I tak naprzykad, czytajc ów » Skrupu bez Skru-

puu* Jabonowskiego, widzi si z pociech, e moralno pu-

bhczna istotnie w niektórych wzgldach od owego czasu po-

stpia, e rzeczy, z których wtedy nikt sobie skrupuu nie ro-

bi, dzi uznane za nieuczciwe i brzydkie, jeeh si popeniaj,

to tylko pokryjomu, niemiao i ze wstydem. Widzi si take,

e pod innymi wzgldami nie ma postpu ni poprawy, e
ze krzewi si tak bujnie lub bujniej, jak przed wiekiem, e
skutki jego s równie zgubne lub zgubniej sze, a przecie nikt

sobie ze skrupuu nie robi, a kto je popeni, nie tylko pe-

wien jest, e mu to ujdzie bezkarnie i w ludzkim szacunku

uszczerbku nie przyniesie, ale nieraz jeszcze przypisuje sobie

zasug i rachuje na wdziczno ogóu.

Rzecz dziwna, e ów^ Wojewoda Ruski, piszcy dobrze

jeszcze w pierwszej poowie zeszego stulecia, pomidzy grze-

chami przeciw spoeczestwu, z których nikt sobie skrupuu

nie robi, pooy na pierwszem miejscu grzechy, jak si wy-

raa »gazetarzy«. Zdawaoby si, e to zepowinnoby by wy-
czn w^asnoci wieku dziewitnastego, w którym niesychany

wzrost pubhcystyki i jej znaczenia, obok korzyci sprowadzi

musia i szkody sobie waciwe. Tymczasem pokazuje si, e
nie rozwinite jeszcze z pieluch dziennikarstwo ówczesne, mu-

siao ju nosi w sobie zaród wszystkich zych skonnoci

i pokus przywizanych do tego zawodu, kiedy trzewy umys
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i czujne sumienie uczciwego i powanego czowieka, ju wtedy

uczuy potrzeb wytknicia i skarcenia jego zdronyci zwy-

czajów.

Zarzuca tedy ów senator wspóczesnym gazetarzom, e:
»racyami zwodz et inipommt puhlico, i czyni si bez ad-
nego prawa tómaczami interesów Rzeczypospolitej i niby icli

sdziami, a impressye, które oni faszywie czyni szlacicie

i onierzom, rozrywaj jedno w Polsce, czyni dywizye

i rozdwojenia w ludziach, i nie tylko kamstwa s grzechem,

ale i przedueniem wojny domowej «. Dodaje jeszcze, e »ga-

zetarze* nowiny faszywe rozsiewaj, wnioski faszywe wyci-

gaj, kamstwa i potwarze pisz, a za ze sobie bynajmniej

nie maj.

Jak pomyle, e przed stu tylko laty w Anglii, w kraju

wtedy jak dzi najbardziej w Europie cywilizowanym, prze-

kupstwo posów w Parlamencie byo tak zakorzenionem w oby-

czaju, e nie razio nikogo, a przed kadem waniejszem go-

sowaniem odbyway si z wiadomoci caego wiata w ga-

binecie ministra formalne targi, z których przeciwnicy wyno-

sili sumy zastosowane do swego wpywu w Izbie, a zrczni

faktorowie czasem i miejsca w samym rzdzie Wielkiej Bry-

tanii, nabiera si przekonania, e moralno publiczna post-

puje, i nadziei, e tak jak dzi aden pose nie miaby wobec

wiata swoim gosem handlowa, tak za lat sto kady si

bdzie wstydzi uczynków, które dzi na jasnym dniu publi-

cznie i bezkarnie wolno jest popenia. A nadziej t postpu

mamy i o publicystyce polskiej i europejskiej, która powoana

do zadania równie wielkiego, jak trudnego, nie zawsze czuje,

e, im wiksze zadanie, tem wiksza i odpowiedzialno, e
im zadanie trudniejsze, tem sumienie powinno by czujniej-

niejszem, tem sd siebie samego winien by surowszym i bar-

dziej > skrupulatnym*.

Nie mamy dotd uznanego powszechnego kodeksu dzien-

nikarskiej moralnoci: obyczaj jeszcze go nie wyrobi, a nie
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przyjmie innego tylko taki, który sam wyrobi. Kodeksa karne

przestrzegaj jak zawsze nie moralnoci, ale formalnej tylko

legalnoci, do której zastosowa si nie trudno, ludzie, jak za

czasów, kiedy Jabonowski pisa » Skrupu bez Skrupuu «, znaj

i karc wielkie przestpstwa prasy, ale na mniejsze jej zbo-

czenia patrz obojtnie lub pobaliwie. Wszyscy wiedz, e
dziennik, który si komukolwiek sprzedaje za pienidze tak

jest wart szacunku, jak istota ludzka, która sprzedaje czy to

ciao swoje czy dusz: wszyscy wiedz, e dziennik, który

przysya do przedsibiorcy lub przemysowca z tem owiad-

czeniem, e jeeli mu si nie opaci, zniszczy jego kredyt i po-

wodzenie, równa si rozbójnikowi, który na publicznej drodze

przykada przechodzcym pistolet do garda. To wszyscy wie-

dz i wszyscy potpiaj, a jeeli pomimo to dzienniki takie

maj swoje publiczno, która im wierzy, to dowód przeciwko

tej publicznoci. Ale oprócz tych grzechów gównych dzienni-

karstwa, oszustwa, przekupstwa i rozbojów, s inne, powsze-

dnie e tak rzekn, na które nikt nie zwaa, których nikt nie

karci, które nie szkodz ani sawie ani wzitoci dziennika,

a jednak zbaczaj daleko od uczciwoci i nie zasuguj na

pobaanie, bo i sumienie obraaj i spoeczestwu nieraz

szkod przynosz.

Autor » Skrupuu* do trafnie zdaniem naszem okrela

te grzechy i ich skutki. Podciga on pod t rubryk kamstwo

i rozszerzanie faszywych wieci, wyciganie faszywych wnio-

sków i ogaszanie ich za prawd, potwarz i oszczerstwo, ba-

amucenie opinii co do osób czy co do rzeczy, a wreszcie

zwodzenie pubhcznoci i przypisywanie sobie wycznego

prawa sdzenia i bronienia rzeczy publicznej. Te s grzechy,

a skutki ich s, e » czyni dywizye i rozdwojenia midzy

ludmi i przeduaj wojn domow«.
Nie wiem, czy jest w tym opisie rys cho jeden, któryby

dzi jeszcze, moe zwaszcza dzisiaj, nie da si zastosowa

do dzienników i dziennikarzy. Wemy zarzut pierwszy, rozsie-
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wanie faszywych wieci. Pamitamy z niedawnej przeszoci,

jak odmiennie od ^zecz^"^vistoci wyglday w dziennikach po-

tyczki z roku 1863, a cho moemy sobie przyzna, ze ta

przesada bya wówczas po czci usprawiedliwion, to przy-

zna musimy, e si na nas pomcia srodze, bo bya w zna-

cznej czci przyczyn owej tak smutnie zakoczonej i tak

fatalnej w skutkach interwencyi dyplomatycznej. Wyciganie

faszywych wniosków, faszywe przedstawianie osób i rzeczy,

po prostu mówic potwarz i oszczerstwo, s nieledwie grze-

chem codziennym naszego dziennikarstwa. Zaczwszy od przy-

toczonej niedawno w naszem pimie starej bajki o bytnoci

ks. Adama Czartoryskiego na balu u ambasadora ros^-js-

kiego, skoczywszy na nowej bajce o bytnoci ks. Kajsiewi-

cza i Semeneki u rosyjskiego Wielkiego Ksicia, przej
mona ca skal bajek i potwarzy podobnych zmylonych

na kadego, kto tylko w yciu pubhcznem wystpi, a zwasz-

cza kto w niem znaczniejsze zaj stanowisko. Do przypo-

mnie, e, kiedy delegacya sejmowa bawia w Wiedniu, da-

leko czciej posdzano j o osobiste widoki i korzyci, czyli

o przekupstwo pod jakbd form, anieli jej wytykano nie-

polityczne lub niezrczne w danym razie postpowanie. I oto

jest grzech dziennikarski, który reasumuje w sobie niemal

wszystkie dotd wyliczone: rzuci posdzenie. Kiedy kto jest

naszym przeciwnikiem lub nieprzyjacielem, nie próbujemy po-

kaza jemu ani drugim, e i w czem si myli, wybieramy

drog krótsz i atwiejsz. Mówimy, e, co robi, robi za pie-

nidze, albo za order, albo za obietnic stanowiska, albo za

nadziej wadzy: rzucamy posdzenie, i w tym jednym uczynku

zamykamy kamstwo, potwarz, faszyw wiadomo, faszywy

wniosek, i zwodzenie tego czytelnika, któremu jednak win-

nimy prawd.

Do tego przystpuje zwyczaj drugi, który Jabonowski

opisywa, jako przypisywanie sobie wycznego prawa sdze-

nia i bronienia spraw Rzeczypospolitej, a który jeden z wspó-
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czestiych, towarzysz nasz z redakcyi tego pisma, nazwa nie-

dawno sykofanctwem i monopolem na patryotyzra. Dwie te

definicye wychodz na to samo i oznaczaj fakt równie

brzydki, jak czsto w ostatnich czasach powtarzamy, fakt,

który jeeli co daj Boe nie okae si przemijajcym, bdzie

symptomatem gbokiego u nas moralnego upadku. W Gali-

cyi, najswobodniejszej dzi z polskich krajów, gdzie wszystko

pisa i drukowa wolno, doszo to ze do tego stopnia, e
nikt nie moe by pewnym dzisiaj, czy jutro nie zostanie

ogoszonym za zego Polaka. Wystarcza gosowa nie podug

myh tego lub owego dziennika, wystarcza zgani, co on po-

piera, lub pochwali, co gani, eby jutro plun ci kto w oczy,

e zasklepiony w gaUcyjskim konserwatyzmie, czy jak nazy-

waj patryotyzmie, nie dbasz o Polsk, nie jeste Polakiem.

Mówi to tem atwiej, ale te tem nikczemniej, e czowiek,

który dzisiejszy stan rzeczy, jako jedyny rzeczywisty przyj-

muje i z niego do lepszego dobywa si myli, nie bdzie

dla wasnej obrony szermowa protestacyami o niepodlegoci

Polski: usta ma zamknite tem samem, e stan dzisiejszy

przyj, i bdzie wola zosta pod bolesnem i niesusznem

oskareniem, jak oczyszczajc siebie, odstpi drogi, na któ-

rej widzi jedyn moliwo zbawienia. To odsdzanie od

polskoci, to oskaranie o brak patryotyzmu przez jakie sa-

mozwacze i samowadne trybunay, stao si istnem ob-
kaniem, pada na ludzi, na pisma peryodyczne, na korpora-

cye, trafia we wszystkich i we wszystko, a gdy si widzi, e
wyborcze i niewyborcze zgromadzenia uchwaami swojemi

przepisuj sejmowi, jak ma polityk kraju sprawowa, przy-

puci mona, e doyjemy jeszcze dnia, w którym jaki dzien-

nik lub zgromadzenie i sejm o brak pubhcznego ducha pos-

dzi i obwini.

O moralnej wartoci, o patryotycznej zasudze, wreszcie

o politycznej stosownoci i skutecznoci tego monopolu mó-

wi nie trzeba. Kto ma zmys polityczny trafny, a zmys mo-
24
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ralny nie spaczony, temu tómaczy zbytecznie, kto go nie ma,

tómaczy mu byoby daremnie. Wspomniemy wic tylko o skut-

kach. Skutki te s znowu takie, jak je Jabonowski opisuje.

> Faszywa impresya«, zrobiona szlachcie i onierzom podów-

czas, dzi caej czytajcej publicznoci, rozszerza si i fer-

mentuje, jak kwas; nieufno, podejrzliwo zaraa coraz szer-

sze koa; nie wszyscy prawda wszystkiemu o wszystkich wie-

rz, ale wierz bodaj niektórym rzeczom o niektórych lu-

dziach, a widzc, e wicej jest oskaronych, jak wolnych od

zarzutu, zaczynaj podejrzywa wszystkich. Ten nie Polak,

ten inny zaprzedany, ta instytucya spróchniaa, ta inna wprost

szkodliwa, komu tu wierzy, kogo szanowa? Powstaj »dy-

wizye i rozdwojenia «, nieufno wszczepia si jak jad w umy-

sy »przedua t bezkrwaw wojn domow« w której y-
jemy od roku 1830-go, i rozbija do reszty spoeczestwo,

w którem nikogo nie zostawiono czystym, nikogo pewnym,

nikogo Polakiem. Bo niech wiedz ci sami, którzy na dru-

gich posdzenia rzucaj, e, jeeU uda im si znie z placu

wszystkich tak, e sami zostan, to niebawem znajd si inni,

którzy tej samej broni uyj przeciw nim, i pochwyciwszy

w rk monopol patryotyzmu, ich znowu przelicytuj i ze-

pchn. Prawo o podejrzanych wynalezione pocztkowo na nie-

przyjació Terroru, sprawiedliw zemst godzio pod koniec

w swoich wynalazców.

Jaka wic jest ta miara sumiennoci, jaka regua, któ-

rej trzyma si winny dzienniki w swoich stosunkach mi-
dzy sob i z czytajc publicznoci? Wszak kady dziennik

majcy swoje przekonanie, odpowiadajcy jakiemu odcieniowi

opinii w narodzie, ma prawo i obowizek broni swojego

przekonania i stronnictwu swojemu pomaga do zwycistwa.

W wykonywaniu tego prawa musi si zderzy z takiem sa-

mem prawem drugiego, a wtedy walki unikn ani moe,
ani i>owinien. Przekonanie swoje ma za prawd, za jedyny

rodek ratunku i zbawienia: spotkawszy na swojej drodze to.
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co sdzi by faszem i zgub, musi przeciw temu wystpi,

musi oskara, musi przekona, a przynajmniej przekony-

wa, e ma prawd, a przeciwnik zgubne zasady i pojcia

faszywe.

Tak jest. To prawo i ten obowizek ma kady dziennik,

ale jeeli suszna jest, eby go pilnie przestrzega, to nie-

mniej take, eby go wykonyv/a sumiennie. I tu natrafiamy

wanie na ow^ regu dziennikarskiej sumiennoci, która za-

myka si caa w dwóch sowacli: mówi prawd ! Mówi
prawd, to znaczy nietylko faszywych wieci nie wymyla,
ale niedostatecznie sprawdzonych nie rozszerza: mówi pra-

wd, to znaczy sdem, jaki si o fakcie wydaje, nie zmienia

jego natury i nie przedstawia go w wietle sztucznem i fa-

szywem: mówi prawd, to znaczy sowa drugiego tak rozu-

mie, jak on je zrozumia, a nie przekrciwszy i podsunwszy

im inne znaczenie, dopiero je zbija i potpia: mówi prawd
wreszcie o drugim, to znaczy skarci jego zy uczynek, jeli

jest, zbi jego przekonanie, jeeli mona, ale nie domyla si

na niepewne jego uczu, i na mocy tych domysów wydawa
o nim wyrok. Takie s prawida dziennikarskiej uczciwoci.

Proste s, krótkie, i powszechnie znane. Nie jeden zdziwiby

si lub oburzy, gdyby uwag jego kto na ich cise przestrze-

ganie zwróci si omieli: istotnie dla teoryi s one rzecz

ju dawno nabyt. W praktyce tylko bywaj niekiedy ium
desiderium.

Jeh wyej wyrazilimy nadziej, e za lat sto nie b-
dzie w Europie dziennikarza, któryby si nie wstydzi pope-

ni któregokolwiek z tych grzechów powszednich, to wyzna
trzeba, e za dni naszych rzeczywisto do od tych nadziei

daleka, e zdronoci tych nikt prawie za ze sobie nie bie-

rze, e s one skrupuem, z którego nikt sobie skrupuu nie

robi, czyli, e jeszcze do owej ksieczki wrócimy, e s » skru-

puem bez skrupuu*.

24*
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W ostatnich czasach zy ten naóg objawi si lcilka razy

w sposób bardzo jaskrawy. Objawia si niemal systematy-

cznie z powodu delegacyi, której zarzucano nie ju niezrcz-

no lub niedono polityczn, ale niewolnicz ulego
i osobiste widoki, czyli innemi sowy, nie polityczne postpo-

wanie ludzi publicznych ganiono, ale szarpano charakter pry-

watny i osobist dobr saw tych, którzy w szczególn po-

padli nieask. Jeszcze jaskrawiej moe objawia si ta sama

niesumienno w wieej i kademu pamitnej sprawie ksiy
Zmartwychwstaców, na których kto skama, e wycigali

zapisy testamentowe, a innych prawym wacicielom nie od-

dawali, i e znosiU si z wielkim ksiciem rosyjskim, a kam-
stwo to powtórzyy trzy (na cztery) dzienniki polityczne w Ga-

hcyi, i jeden (na jeden) w W. Ks. Poznaskiem. Gdyby kto

tym dziennikom powiedzia, e w cigu swego istnienia wykro-

czyy przeciw uczciwoci i przeciw honorowi, podniosyby

wszystkie wielki okrzyk oburzenia i zgrozy, a jednak, z rk
na sercu, który z nich powie, e uczciwo i honor pozwalaj

wymyla potwarze lub wymylone drukowa dlatego tylko,

e z susznych lub niesusznych powodów nie lubi si tego,

kto by tej potwarzy celem? A jeeU w prostocie ducha i do-

brej wierze, o czem powtpiewa nie chcemy, wydrukowano

to kamstwo za prawd, to znowu najprostsze uczucie uczci-

woci i honoru nakazywao wyprze si tego faszu i pokrzy-

wdzonym zado uczyni. Od chwili, kiedy do wiadomoci tych

dzienników doszo, e w tej sprawie zmylono a do nazwisk

tych naocznych wiadków, którzy to niby widzie mieli ksiy
polskich u Wielkiego Ksicia, od chwih, gdy znany im by
list skrzywdzonego niby przez tyche ksiy pana Sosnow-

skiego, wzgld na siebie samych nakazywa im wycofa si z tej

sprawy i owiadczy, e byy w bd wprowadzone. Tak w ra-

zach podobnych postpowa bd dzienniki za owe lat sto,

kiedy wysze pojcie wasnego i ludzkiego szacunku nakae
im wystrzega si » maych grzechów powszednich<.
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Innego znów powodu do wybuchu tych samych lub po-

krewnych wad naszego dziennikarstwa, dostarczyo znalezie-

nie zwok Kazimierza Wgo. Gdyby chodzio o zabójstwo y-
wego lub zniewaenie zmarego Kazimierza, trudnoby zdoano

da oburzeniu wyraz goniejszy i wicej patetyczny. Pioru-

nujcym artykuom wtóroway protesta, podpisywane po miej-

scach publicznych, a rozlepione po rogach uhc plakaty wzy-

way uczciwych ludzi, eby pomciH witokradztwo. Tymcza-

sem owo zniewaenie zwok Kazimierza i rozszarpanie jego

pamitek, zredukowane do naturalnego i prawdziwego swego

wyrazu, koczyo si na tem, e zwoki i pamitki z usza-

nowaniem i nie cichaczem wcale z grobu dobyte, z czci zo-

one zostay do trumny, a dwa podobno guziki od sukni

przechowywa si miay w katedralnym skarbcu. Przypuciw-

szy nawet, e popeniono przy tej czynnoci jak niewaci-

wo (byo ni istotnie przepomnienie prezydenta miasta), to

czy niewaciwo taka, nawet umylna, a umyln nie bya,

zasugiwaa na to, aby j okrzycze, jak zbrodni, eby prze-

ciw niej protestowa, jak przeciw publicznemu zgorszeniu?

Dobry to przykad tego niesumiennego przekrcania faktów

i dowolnego zmieniania ich natury, dobry przykad tej prze-

sady, która nie waha si z maej rzeczy zrobi wielk, nie

waha si rzecz wystawi faszywie, a ludzi niesprawiedliwie

oskary o ze, którego nie popenih, byle dogodzi wasnym

niechciom, uprzedzeniom lub urazom, byle samemu stan
o tyle wyej, o ile drugiego poniy si uda. Przekrca fakta

i opisywa je inaczej, ni si miay, udawa groz tam, gdzie

do niej powodu nie byo, uy przesady, eby drugiemu w lu-

dzkiem mniemaniu zaszkodzi, a samemu przez to wyda si

lepszym od niego, moe to zrczno i biego, ale to ani

prawda ani uczciwo.

Najpóniej, lecz nie najmniej jaskrawo, wystpoway te

same przywary przez cay cig ostatniego miesica z powodu

lipcowego zeszytu naszego pisma. Moemy miao powie-
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dzie. e nie ma obelgi, którejby koledzy nasi w dziennikar-

stwie nie byli na nas napisali. Dziennik Warszawski i umizgi

do policyi lub do rzdu austryackiego, wyparcie si Polski

i denuncyacye, tchórzostwo i podo, zarzucano nam wszystko,

i skazujc nas na wzgard publiczn, upominano nawet wy-

borców, eby jednemu z naszego grona odebrali mandat po-

selski, skoro naley do pisma, które » przynosi wstyd imieniowi

polskiemu*.

Nieradzi zabieramy gos w tej wasnej sprawie. Przed

ludmi dobrej wiary, przed tymi, którzy znaj nas i nasze

pismo, broni si, pochlebia sobie nie potrzebujemy, umyl-

nie zalepiajcych si i zalepionych przekona nie zdoamy.

atwiej te i odwaniej broni si drugiego, ni siebie, bo

obrona wasna, ju przez to samo e wasna, wydaje si zwy-

kle stronnicz. To te przez czas do dugi czytalimy spo-

kojnie wszystkie miotane na nas oskarenia i obelgi z mo-

enem postanowieniem, eby ich ani jednem sowem odpowie-

dzi nie zaszczyci. Wkocu jednak nasuna nam si uwaga,

e nie jestemy w tem pimie sami, e poza redakcy liczy

ono wielu askawych wspópracowników, którym zawdzicza

cz moe najwiksz swojej wartoci i tej, jak si cieszy

wzitoci. Maj wic ci zostawa pod oskareniem, e prace

swoje ogaszaj w pimie, które przynosi wstyd imieniowi pol-

skiemu i równa si z Dziennikiem Warszawskim ? Ma na

czylolników, którzy to pismo od pocztków jego istnienia

wspieraj, pada ten cie, e utrzymuj pismo nikczemne ?

Nie: jednym i drugim winnimy obron > Przegldu*: a gdy

prócz Czasu, który si za nami uj. i który niech zechce

przyj tu od nas wyraz szczerej wdzicznoci, i prócz Ga-

zety Toruskiej, mao w kraju naszym rozpowszechnionej,

wszystkie inne dzienniki chórem przeciwko nam wystpiy
i nie ma tego. któryby nas chcia broni, musimy obron t
acz niecitnie prowadzi sami i powiodzio, na jakiej to pod-

stawie wydano na na.s takie wyroki. Przykro nam, e osobist
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spraw musimy nudzi czytelnika, ale pocieszamy si tem, e
sprawa ta cho osobista, nie jest ogoocon z wszelkiej nauki

i z praktycznego przystosowania.

Od pewnego ju czasu widocznem byo, e » Przegld

«

narazi si na nieask swoich codziennych kolegów w dzien-

nikarstwie. Zauwaylimy to po raz pierwszy, gdy w^spópra-

cownik nasz pan Komian par miesicy temu owiadczy si

w kronice miesicznej bardzo stanowczo za pozostawieniem de-

legacyi w Radzie Pastwa i za wystrzeganiem si wszystkiego,

coby zmierzao do zmiany istniejcej konstytucyi na drodze

innej, jak ta, któr sama ta konstytucya zostawia otworem.

Owiadczenie to cigno na nas zarzut konserwatyzmu

(grzechu, który ani w tem ani w przyszem yciu odpuszczo-

nym by nie moe), i zarzut, e w serwilizmie wzgldem
rzdu, w obojtnoci na dobro kraju, w niechci dla sprawy

narodowej, zaszlimy dalej, ni ktokolwiek przed nami. Zrazu

jednak byo to oskarenie, jak kada kalumnia, kiedy si za-

czyna, un venticeUo, un'aureUa assai gentile. Ale kiedy w tym

samym mniej wicej czasie zjawia si w Przegldzie bez-

imienna publikacya, która pod tytuem Teki Staczyka prze-

chodzi kolej róne typy, zdarzajce si w naszem spoecze-

stwie, i wady ich lub niedorzecznoci wyszydza i karci, wtedy

agodny zefirek zmieni si na prawdziwy szturm che fa 1'aria

rimhomhar, i który jako echo w górach odbijajc si coraz

dalej, odnosi al meschino calunniato coraz nowy i coraz bar-

dziej piorunujcy odgos potwarzy, która radaby wmówi
w siebie, w nas i w pubUczno, e jest owem puhblico fla-

gello, pod którem zawstydzonym i zdeptanym nie pozostaje

nam nic innego, jak „crepar". e autor owej Teki, redakcyi

tak, jak i publicznoci nieznany, nie oszczdza nikogo, i e
redakcyi take bezstronnoci w tej sprawie odmówi nie mo-

na, dowód jest najlepszy, e autor w jednym ze swoich li-

stów powiedzia Przegldowi samemu rzeczy wcale przykre,

a Przegld wydrukowa je bez wahania. Zdaje si jednak, e



- 376 —

ta bezstronno, na któr nie kade moe pismo byoby si

w tvm sam\iii stopniu zdobyo, nie zasuya na wzgld u na-

szych dzienników i Przegldowi za obron nie starczya, skoro

wyrzuty i oskarenia posypay si na, jak grad. Bezimienny

i bezbony Staczyk wwprowadzi raz na scen kobiet, która

lekkomylnie miesza si do polityki, bo znajduje w niej spo-

sobno do silnych wrae i przyjemne zaspokojenie swojej

prónoci. e typ ten trafia si u nas i e jest mieszny i nie-

potrzebny, temu nikt zapewne nie zaprzeczy. Przecie, skoro

si on w Tece Staczyka ukaza, znalaz swoich rycerzy, któ-

rzy z tytuu, e owa kobieta polityczna gotowaa si do pe-

wnej roh (komicznej) w zamierzonym obchodzie unii lubel-

skiej, zarzucih nam, e poniewieramy najwitsze w naro-

dzie czyny, uczucia i pamitki, e blunimy przeciwko Unii

!

Ile w tym zarzucie susznoci i dobrej wiary, zostawiamy sd
kademu: ale nie na tem koniec. Z kolei obra autor Sta-

czyka za cel swoich uwag i pocisków typ inny, typ awan-

turnika politycznego, któremu saba zdolno, p\i;ki rozum

i wstrt do pracy nie pozwalaj znaczy w spoeczestwie,

a któremu nieograniczona próno nie daje poprzesta na

tej zwykej mierze zasugi i znaczenia, na t\nn szczupym za-

kresie dziaania, jaki Bóg wyznacza nieskoczonej wikszoci

swoich stworze. Czowiek taki zy na siebie, gorszy na spo-

eczestwo, szarpany bolenie niepogodzon nigdy sprzeczno-

ci pomidzy siami swemi a uroszczeniami, midzy tem,

czego mu si zachciewa, a tem, na co sta jego skpo wy-

posaon natur, niepokoi si ustawicznie i poda zmiany,

bo spodziewa si, e, jak si wszystko do góry nogami prze-

wróci, on samym faktem tego przewrotu bez trudu i pracy,

znajdzie si na miejscu odpowiedniejszem jego prónoci i wy-

sokiemu rozumieniu o sobie. Ludzie tacy s wszdzie, w ka-

dym kraju i narodzie, i w kadym s plag. U nas o tyle

niebezpieczniejsi, e w dobrej nieraz wierze mieszaj uczucia

dobre z temi faszywemi aspiracyami, e niech do wszyst-



- 377 -

kiego i do wszystkich barwi przed sob i przed drugimi

mioci ojczyzny. Przewrót, którego podaj, zrasta si tak

w ich pojciu z powstaniem i niepodlegoci Polski, e cz-
sto sami przekonani s, e spryn ich dziaania jest ojczy-

zna, kiedy jest ni mio wasna lub nienawi drugich.

Czowiek taki wiecznie niezadowolony, wiecznie niespokojny,

widzi zgub lub zdrad ojczyzny we wszystkiem, co jest i co

trwa, gotów zawsze do spisku, przemyliwa zawsze o po-

wstaniu i rewolucyi, a kiedy rozum i wytrawno polityczna

nie stawiaj mu zapory adnej, usprawiedliwia go nawet su-

mienie, zudzone t mioci ojczyzny, któr czowiek ten ma
czstokro w sercu rzeczywist, ale zamion przez pró-

no i wyzwolon zupenie z petów rozsdku i przesdów

rozumu.

Ze ten typ bezrozumnego, a czsto i bezsumiennego

faszywego patryoty istnieje u nas na nieszczcie, temu nikt

nie zaprzeczy. Nie dawne czasy, kiedymy go wszyscy zbyt

czsto spotykali. Ze jest szkodliwym sprawie, o tem sdzihmy,

e nikt ju wtpi nie bdzie. Pokazao si jednak inaczej.

Musi sn ten rodzaj ludzi cieszy si pewnem u nas wzi-
ciem i zaufaniem, kiedy wymierzona jemu nagana wywoaa
taki chór oburzenia. Ze wszech stron naraz podnioso si go-

ne i namitne „Tolle" przeciw autorowi hstu i przeciw pi-

smu, które hst ten wydrukowa miao. Jeden woa, e de-

nuncyujemy przed pohcy emigrantów i domagamy si ich

wypdzenia z Galicyi, drugi, e zastpujemy w kraju Dziennik

Warszawski, trzeci, e emigracy oskaramy o zodziejstwo

publicznego grosza i o to, e w kadej subie publicznej wi-

dzi tylko atwo takiej kradziey, jeszcze inny mówi, e je-

stemy konserwatystami dla mioci Rosyi i Bismarka, jeszcze

inny, e w kadym objawie ycia narodu widzimy zgub,

a zbawienia wygldamy tylko od wygodnego i niezmiennego

statu quo.
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Skde to. i za co? Gdzie powód, gdzie pozór przynaj-

mniej do takich oskare ? który to z nas i kiedy sprzenie-

wierzy si sprawie polskiej? który i kiedy zasugiwa si

wadzom lub pochlebia ministrom ? który i kiedy szkodzi

wygnacom i wskazrw-a ich na nowe wygnanie ? aden i ni-

gdy, wiedz o tem wszyscy, a nie gorzej od innych wiedz
ci, którzy nas udaj za sualców i denuncyatorów. Ale po-

wie kto, wszake wydrukowahcie hst, w którym stao wy-

ranie, czarno na biaem, e > ludzi naszych z wygnania zwa-

biamy (do rewolucyi) gównie nadziej kas narodowych'. —
Czy to nie dowód, czegó jeszcze szukamy wiadków, wszak

oto zbluni, syszelicie wszyscy! Tak jest, w\'drukowaliray,

i gdyby powtórzy si dao, wydrukowalibymy raz jeszcze,

tylko prosimy, eby kady pamita, a nikt nie zataja, o kim

to byo napisane i do kogo si cigao. Czy moe kto twier-

dzi, e niema u nas, i w kraju i w emigracyi, awanturni-

ków politycznych i spekulantów patryotyzmu? Czy mie kto

powiedzie, e dla takich jednym z powabów mtnej wody

nie jest to, e w niej poów atwiejszy? Takim czo^^^ekiem

by i o takich pisa ów zmylony Optymowicz Staczyka. Je-

eh kto takich ludzi nie widzia, winszujemy mu szczerze

i zazdrocimy, e nie widzia tego, co jest najbrzydszem w na-

szem spoeczestwie: jeeli kto nie uwaa ich za zych i szko-

dliwych, ten dowodzi tpego wzroku i tpego zmysu moral-

nego: ale jeeli kto twierdzi, e ludzi takich nie wolno karci

dlatego, e si skr^'li pod krwawe szmaty królewskiego pasz-

cza Polski, jeeli kto twierdzi, e przybytek ojczyzny ma by
tem redniowiecznem asylum, w którem przekupnie i zo-

czycy kry si mog bezpiecznie i bezkarnie, a nikomu ich

tam szuka, nikomu dojrze, nikomu potpi nie wolno, bo

zniewayby sam przybytek, temu chyba nie o czysto, nie

o wito przybytku chodzi, ale o przywilej nietykalnoci dla

wystpku. Przykro nam, jeeli który z emigrantów uczciwych

i godnych uczu si uraonym wydrukowanemi przez nas so-
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wami i bra je do siebie lub sobie podobnych wspówygna-
ców, ale powiedzie mu moemy tylko, e je le czyta lub

le rozumia. A tym, którzy godn podziwienia sofistyczn

sztuk ze sów owych wycignli oskarenie emigracyi i ogo-

sili nas za denuncyantów, tylko powiemy, e im tej zrczno-

ci zaprawd nie zazdrocimy, i e gdyby nawet gorsze jesz-

cze oskarenie na nas wymyle potrafili, nie przestaniemy

potpia kierunków i usiowa, które mamy za szkodliwe

i zdrone, nie przestaniemy mówi, e nie ma nic gorszego,

ni awanturnicy polityczni i Faryzeusze patryotyzmu, bo mamy
to za swój obowizek, jako uczciwi ludzie, jako Polacy i jako

wydawcy publicznego pisma.

Taki by przebieg faktu, polegajcy w nacignitem
tomaczeniu i przekrceniu myli, z którego dziennikarstwo

dzisiejsze tak mao robi sobie skrupuu. Ale jaki by po-

wód tych gniewów, tych nienawici, tych zarzutów i tej

zemsty. Musiaa przecie zachodzi jaka potrzeba fa-

szywego wytómaczena sów umieszczonych w Przegldzie

i wycignicia z nich faszywego wiadectwa i faszywego

oskarenia ?

Poszukajmy tego powodu.

List Staczyka, w którym Optymowicz rozwija swoj
teory o nieprzerwalnoci powstania, zbieg si w tym samym
zeszycie naszego pisma z artykuem pana Szujskiego o zna-

lezieniu zwok Kazimierza Wgo, i z kronik miesiczn pana

Komiana, której myl i tre bya ta, e polityka agitacyi

i demonstracyi jest naprzód czcza, a powtóre, e nie jest nie-

bezpieczna, bo prowadzi do skutków, które si naprzód obli-

czy nie dadz, do skutków, sigajcych czstokro o wiele

dalej, anieh siga zamiar tych, którzy w tej pohtyce braU

inicyatyw. Jeden i drugi z tych artykuów rozgniewa nasze

dzienniki, a dodany do grzechów Staczyka i do blunier-

stwa przeciw Optymowiczowi, podniós t burz, która si do-

td nie uspokoia. Strzay i gromy nie padaj na Staczyka
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samego, gniewy i obelgi nie odnosz si do niego tylko, ale

do » Przegldu* jako takiego i do tej drogi postpowania,

której on si trzyma i broni. Jestemy zdaniem naszych ko-

legów w dziennikarstwie, konserwatystami naprzód (ma si

rozumie), jestemy alarmistami, którzy dzwoni na gwat bez

powodu, jestemy tchórzami, których szelest lici przeraa,

jestemy wreszcie denuncyatorami, jestemy grabarzami roz-

miowanymi archeologicznie w » miertelnej twarzy Polski

«

i chccymi zrobi z niej mumi, grabarzami Polski i nieprzy-

jaciómi jej niepodlegoci, bo »rok 1863 straszy nas, jak zmora

i zasn nam nie daje*.

Otó prawdziwy powód gniewów i oskare, nie

chcemy demonstracyi i manifestacyi, tego ulubionego rodka

partyi, która si uwaa za party demokratyczn i za party

ruchu, a nieudanych powsta boimy si jak ognia. e tak

jest, to prawda: dla czego tak jest, mówihmy ju nieraz,

ale skoro potrzeba, powtórzymy raz jeszcze.

Demonstracya, mówi niektórzy, to objaw uczucia na-

rodu, to dowód jego ycia. Dla kogo ten dowód i po co ?

Syszehmy o pewnej osobie umierajcej, która czujc, e y-
cie uchodzi, kazaa si ku szpilkami w rk, eby si prze-

kona, czy jeszcze czuje i yje. U umierajcej byo dowodem

wielkiej zimnej i krwi i przytomnoci umysu, u ywego, to

samo byoby szalestwem, bo jeeh wie, e yje i czuje, to

nie potrzebuje w ten sposób tego dowiadcza. Gdyby wic
demonstracye i manifestacye byy istotnie objawem i dowo-

dem ycia, byyby zbyteczne tam, gdzie ttno ycia bije po-

mimo wszystkiego tak silnie, e czuj go swoi i obcy. Ale

dowodem takim nie s, bo nie dowodz ani siy, ani woli,

ani rozumu, ani zapau, ani adnej z szlachetnych ycia

oznak i wasnoci, tylko dowodz co najwicej nerwów i na

nerwy te tylko dziaaj. udz one pozorn odwag, pozorn
jednoci, pozornem zaspokojeniem narodowego uczucia, ale

nazajutrz nie zostawiaj nic oprócz jakiej próni w wyobra-
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ni, jakiego rozstrojenia nerwów; a jak u czowieka, który

si pi przyzwyczai, niesmak po przepiciu da si usun no-

wem tylko upiciem, tak i ta pozostaa w wyobrani prónia,

to rozstrojenie nerwów daje si tylko zapeni i uspokoi

now doz rodków ekscytacyjnych. Ale w ten sposób swój

system nerwowy zaostrza i drani nie jest bezpiecznie, bo

w ciele spoecznem, jak w ciele fizycznem, skoczy si to

moe na delirium tremens. To w ogólnoci, w zasadzie, jako

regua powszecina dla wszystkich krajów, wieków i spoe-

czestw. A dla nas w szczególnoci jest to o tyle niebezpie-

czniejszem, e nic atwiejszego, jak ludno wprawion
w usposobienie nerwowe pocign do wybryku, który na

kraj cay moe sprowadzi skutki najgorsze. Oskaraj nas

o przesad, o strach, o kamstwo: nieszczciem fakta stwier-

dzaj a nadto prawdopodobiestwo naszych obaw. Kiedy

wykryo si naduycie popenione w jednem z klasztorów kra-

kowskich, ludno pod wpywem oburzenia posuna si do

niesusznych jego objawów, do odgraania si przeciw wszyst-

kim klasztorom i szturmowania do niektórych. Wojsko mu-

siao wystpi i pilnowa, eby nie doszo do jakiego aktu

zej i zgubnej zawsze Lynch-Justice. Jeste to stan normalny,

stan, jaki by powinien ? A teraz zwamy, e lito i oburze-

nie nie s najsilniejszemi z ludzkich uczu, nie s temi, które

najbardziej drani nerwy i rozpalaj gowy. Jeeh pod wpy-
wem tych uczu ludno posuna si do ekscessu, czy nie

daaby si do niego porwa atwiej jeszcze, jeeliby w rozma-

rzon demonstracyami wymówiono, e wymaga tego po niej

mio Ojczyzny? Nie zrobi tego »Kraj« ani » Dziennik Lwow-
ski '< ? dobrze, ale aden z nich nie przeszkodzi ajentom i pro-

wokatorom, eby zrobili i sprowadzih obrót rzeczy nieprzyja-

cioom naszym wielce podany i pomylny. Robic demon-

stracye i urzdzajc obchody nie chcecie burd ani star

z wadzami ? wierz, ale chccy lub niechccy sprowadzi je

moecie, (zbiegowiska w Krakowie mog kademu da wiele
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do mylenia), a za tern starciem moecie sprowadzi skutki,

których zapewne nie pragniecie.

Powiedzmy sobie raz prawd otwarcie. Jeeli wszyscy

tak w istocie zasadzamy przyszo Polski i jej polityk

na porozumieniu z Austry, jak to wszyscy gono mówimy

to miejmy tyle politycznego rozumu i taktu, eby nie robi

demonstracyi, które przez obcych ajentów atwo wyzyskane

i przemienione w burd, sprowadziyby nam i stan oble-

nia i nowy, na pewien przynajmniej przecig czasu, rozbrat

pomidzy Austry i Galicy, midzy Austry i Polsk. Miej-

my ten rozum, ten takt, i t sumienno wzgldem naszej

wasnej sprawy, eby przedwczesnemi manifestacyami nie

zmusza rzdu do wypierania si gono i urzdownie

tych objawów polskiego ducha i polskiej pochoci. Jeeli

za ten kierunek polityczny oparty na cznoci austrya-

ckich i polskich interesów mamy za faszywy i z dobrem

Polski niezgodny, jeeU dzisiejszy pomylniejszy stan Galicyi

mamy za niebezpieczny dla polskiego ducha tej prowincyi,

jeeli, a i to si trafia, mamy w najwyszej pogardzie jej

instytucye i wzgldne swobody, w takim razie logicznie ro-

bimy, e nie wahamy si narazi na starcie i zerwanie z rz-

dem, ale w takim razie take powinnimy mie t odwag,

eby polityk t nasz jasno okreli i wyranie wypo-

wiedzie.

Ale, zawoa kto sentymentabie, jake wic mamy milcz-

kiem wici najdrosze rocznice, jake mamy nie uczci

wielkich ludzi przeszoci? »Wszak Francya« mówi »Kraj«,

>czci swoj Dziewic Orleask, Hiszpania Ferdynanda i Iza-

bell, Wochy swoich Medyceuszów, Ameryka swego Washing-

tona*, a nam nie wolno uczci Kazimierza Wgo lub Unii

Lubelskiej ?

Naprzód nie moemy zatai pewnego zdziwienia na wi-

dok tego kadzida, które dziennik, który si rad za postpowy

i liberalny uwaa, pali na cze Medyceuszów i króla Ferdy-
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nanda. Zdradza to pewn jeszcze niezupeno historycznych

studyów tego dziennika, grzech modoci i niewiadomoci,

który zasuguje na wszelkie pobaanie, ale z którego popra-

wi si trzeba, skoro juz nieszczcie chce, e traktujc o po-

lityce trzeba zawadzi nieraz i o history. Powiemy wic
mimochodem i po przyjacielsku naszemu koledze, coby mu
powiedzie moga pierwsza lepsza historya Woch i Hiszpa-

nii, nawet pierwsza podrczna ksika dla szkó gimnazyal-

nych, e ani Hiszpanie w Ferdynandzie ani Wosi w Medy-

ceuszach nie widz swoich narodowych bohaterów. Hiszpania

zgodnie z historya uwaa swego Aragoczyka za jednego

protoplastów i za jeden z najzupeniejszych typów" tych

monarchów przebiegych i ogooconych z sumienia, którzy

umieli zniweczy wszystkie w swoich krajach swobody i na

ich gruzach zaoy wadz absolutn, która w caej niemal

Europie dotrwaa do poowy naszego wieku. Hiszpania zgo-

dnie z historya twierdzi, e Ferdynand zaoy te fundamenta,

na których stana póniej »Monarquia« Karola V-go i Filipa

II-go, i do niego odnoszc pocztek wszystkich swoich wie-

kowych nieszcz i upadków, za bohaterów uwaa tych ka-

taloskich i arragoskich powstaców, którzy praw dawnych

bronih przeciw Ferdynandowi i jego wnukowi. Wosi, uznajc

zasugi pooone przez Medyceuszów okoo sztuk i nauk, przy-

pisuj im nieledwie w najwikszej czci win upadku Rze-

czypospolitych woskich, i trzechsetletniego swego ponienia.

Utrzymuj oni, e ród ten ambitny i chytry, ród mecenasów,

lubowników i znawców woskich obrazów, greckich rzeb

i manuskryptów, konsekwentnie dy do ujarzmienia swego

ojczystego miasta, dopóki celu nie dopi. Zrazu nci i przy-

ciga umysy, stara si o popularno pozorami obywatel-

kiej równoci: póniej gdy uczu si silniejszym, pochwyci

wadz urzdownie i otwarcie. Wygnany, dopóty czy si

obcymi najezdnikami, dopóki z mitr na gowie nie zasiad

aa wielkoksicym tronie Florencyi. Wskutek tego Wochy
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i historya, zamiast czci Mecydeuszów jak bohaterów, datuj

od nich upadek woskiej niepodlegoci. To wszystko w na-

wiasie, dla obrony historycznej prawdy przeciw niedokadnym

nocyom liberalnego organu, który imiona te wymawia jednym

tchem z imieniem Joanny d'Arc i Washingtona. A teraz

wrómy do owej zaprzeczonej niby przez nas wolnoci i su-

sznoci czczenia wielkich ludzi i pamitek. Wolnoci tej nie

przeczymy, czci tej nie ganimy, damy tylko, eby ta cze
bya prawdziwa i uczciwa. I pytamy, czy podejrzenia i oskar-

enia, rzucone na komisy archeologiczn lub na konserwa-

tora staroytnych zabytków, czy artykuy pene przesady

i udanej zgrozy, czy protesta przeciw zgorszeniu, którego nie

byo, s tern samem, co cze wyrzdzona Kazimierzowi W. ?

Czy oskarenia niesuszne, które si coraz szerzej rozchodz,

a cze welkich ludzi i pamitek to jedno ? Nie: to tylko pod

pozorem czci zmarych ch zbeszczeszczenia yjcych, ch
zaiste ani patryotyczna, ani pohtyczna, ani uczciwa.

A teraz, skoczywszy, comy powiedzie mieli o demon-

stracyach, przejdmy do roku 1863. Niech si raz powie to

co o nim czujemy i mylimy.

Zarzucaj nam konserwatyzm, zarzucaj nam, e nie

chcemy restauracyi Polski, dlatego e roku 1863-go boimy

si jak zmory, a ofiar jego i powice szanowa nie umie-

my. Co do konserwatyzmu naprzód, wiecie dobrze, moi Pa-

nowie, gdzie si nasz konserwatyzm koczy; udajecie tylko, e
nie wiecie, bo wam to z planu i roli wypada. Tego za kon-

serwatyzmu, który polega w tem, eby stara si zachowa
resztki narodowego ycia strwonionego w nieudanych powsta-

niach, nie wypieramy si wcale. Lkamy si wszystkich ruchów

lekkomylnych, bo wiemy, e nie spodzi dziecka czowiek

który si systematycznie niszczy samogwatem, a zem innera

jak polityczn onani, ponnem wyzuciem si si ywotnycli,

grzesznem marnowaniem szpiku wasnych koci, nie s nieu-

dane niepodne peryodyczne ruchy i ta mda podliwo ru-
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chu, która si demonstracyami objawia. A gdy Bóg zrzdzi

kiedy, e upragniony syn mógby si narodzi, wtedy atwo
moe si pokaza, e ju zapóno, bo ojciec siy swoje gu-
pio i wystpnie zmarnowa. Nie wypieramy si tez tego, e
straszn mar jest dla nas rok 63-ci; jest on ni dla kadego,

dla kogo nie by igraszk. Nikt nas nie sysza, ebymy
z niego drwili, nikt nie sysza, ebymy inaczej, jak ze czci

odzywali si o powiceniach i ofiarach, o polegych i zesa-

nych w Sybir, wyzutych z mienia i na tuactwo skazanych.

» Konserwatyci i odstpcy« nie umiemy mia si z najwik-

szej klski, jak naród poniós, a ofiary drugich umiemy zro-

zumie i uczu, choby tylko dlatego, emy nad wasnemi
pakali. Ale czu powicenie, litowa si nieszczliwych,

paka polegych, to nie jedno, co broni i wielbi fakt, który

Królestwo pogry w przepa, z której Bóg wie, kiedy si

dwignie, a z Rusi i z Litw co zrobi? powiedzcie? Nie—
rok szedziesity trzeci szanujemy tem uszanowaniem, które

si naley nieszczciu, ale pomimo wszystkich czystych ofiar

i powice, nie hczymy go do piknych kart naszej historyi

ani do wspomnie chwalebnych. S klski, s nieszczcia,

które si dwiga z aoci, ale i z dum; rok szedziesity

trzeci nie zostawi nam tej pociechy. Jak wspomnie, e kiedy

skutkiem lekkomylnie podniesionego powstania przyszo
Polski i jej odrodzenie si cofay si gdzie tak daleko, e ich

dojrze nie mona, jak wspomnie, e krew si laa marnie

od Warty do Niemna, e nieobliczone mnóstwo ludzi szo

w jassyr sybirski, a wsie ich z ziemi równa Murawiew, jak

pomyle, e nad t ziemi nawet Krzy Paski nie zosta,

a na jego miejscu wznosz si witynie Bara-Baala, jak to

pomyle, i wspomnie, e kiedy to si dziao lub gotowao,

my gralimy komedy rzdu bez kraju i pastwa, emy ro-

bih dyktatorów, którzy tyle ziemi mieli pod swoj wadz,
ile jej swemi stopami kryli, jak przypomnie obok krwawych

sztyletów takie bazestwa, jak te rysowane w Warszawie, a do

25
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Galicyi przysyane wzory mundurów dla wojska, i dla urz-

dników cywilnych, jak pomyle e mielimy admiraów! —
o zaprawd doznaje si najboleniejszych z uczu — wstydu!

Dzieci nie inaczej bawiyby si w rzd dla igraszki, a my
bawihmy si w Rzd i wojn kosztem Polski, i jeeh dzi mo-

emy jeszcze oczy i czoo podnosi, jeeli z alem i wstydem,

ale bez rozpaczy mylimy o tem, co o nas przysze pokolenia

powiedz, co im odpowiemy, gdy zapytaj nas, comy z Pol-

sk zrobili, to zaiste winnimy to tylko tym, którzy wtedy po-

legli. Ich mier, ich krew, ich powicenie ratuje nas od

ostatniej haby i czyni zadosy za nasze grzeszne niedorze-

cznoci. Bo lekkomylno, gdzie idzie o Polsk, nie jest rze-

cz do darowania. Wiem, jeden z naszych wielkich ludzi za-

woa gdzie za granic, precz z rozumem, a tu w kraju

odpowiedziao mu echo, e do spraw publicznych nie trzeba

rozumu, tylko mioci ojczyzny. To nie prawda! — bez ro-

zumu niema zbawienia, a lekkomylno, gdzie idzie o Pol-

sk, lekkomylno taka, jak tych, którzy podnieli ruch roku

63-go, jest takim grzechem przeciw ojczynie, jakim jest dla

chrzecijaskiego sumienia grzech zuchwaego spuszczania si

na ask bo, który katechizm katolicki nazywa grzechem

przeciwko Duchowi witemu, a o którym Ewangeha mówi,

e ani w tem ani w przyszem yciu odpuszczonym nie b-
dzie. Wyznajemy wic otwarcie nasz wiar co do roku 63-go:

uwaamy go za najwiksz klsk Polski, i szanujemy jako

tak: polegych czcimy, aujemy cierpicych i przeladowa-

nych, ale nie uwielbiamy ani tego ruchu ani jego sprawców,

nie mamy ani ruchu za pikn kart w naszych dziejach, ani

sprawców za bohaterów narodu,

» Gazeta Narodowa* powie nam na to, e » wsteczna par-

tya* zwichna powstanie i obowia si jego skarbami: niech

mówi. Zwichnli to powstanie tylko ci, którzy je le przygo-

towali i lekkomylnie podnieli, a przeniesienie go do Galicyi

i wszystkie inne radykalne i rewolucyjne rodki nie byyby ura-
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toway tego dziecka, które podug wasnych sów jednego ze

swoici ojców, Stefana Bobrowskiego, urodzio si w szóstym

miesicu. » Gazeta Narodowa « wie to tak dobrze, jak my. A je-

eli wie take, jak to do zrozumienia dawa si zdaje, kto s
ci wsteczni i » dobrze urodzeni* ludzie, którzy sobie przy-

waszczali fundusze przeznaczone na powstanie, niech ich na-

zwie, nie mamy nic przeciwko temu, choby ci ludzie kryli

si w samej Redakcyi » Przegldu Polskiego*.

Wiemy, e te sowa postawi nas w racej sprzeczno-

ci z uczuciem wielu: wiemy zwaszcza, e stronnictwo, które

ów ruch wywoao, nie chce si dotd przyzna, e le zrobio.

Niedawno wpada nam w rk ksieczka, która przez plus

i minus robia bilans zych i dobrych skutków tego ruchu,

a saldo okazywao znaczn przewyk dobrych nad zymi.

Na to odpowiemy powieci o dobrym fakcie, którego byhmy
wiadkami. W roku 1861 toczya si rozmowa o ówczesnych

wypadkach pomidzy dwoma ludmi. Jednym by modzieniec

zaledwie dwudziestoletni, który w dwa lata póniej poleg od

kuh nieprzyjacielskiej, drugim by zmary dzi take naczelnik

zamierzonego ruchu z roku 1846-go, Franciszek Wiesioowski.

Ten ostatni utrzymywa, e naley co prdzej organizowa

powstanie, drugi, e trzeba czeka. » Czeka «? rzek z obu-

rzeniem dawny konspirator, winszuj cierpliwoci i rezygna-

cyi. Na có to czeka i jak dugo, moe dziesi lat albo

i dwadziecia?

— » Choby pidziesit i sto, jeeli wczeniej nie zda-

rzy si sposobno, których jest tylko dwie pewnych, powsze-

chna wojna z Rosy lub jej wewntrzny rozkad. Naraa
za przyszo Polski na niepewne nie godzi si nigdy i pod

adnym warunkiem i jeeli kto o tem wiedzie powinien, to

naczelnik poronionego powstania z r. 1846 «.

Odpowied bya sroga, ale zasuona, a skutek pokaza,

który z tych dwóch ludzi kocha ojczyzn nie wicej, bo tego

nigdy sobie mierzy i sdzi nie pozwoUmy, ale lepiej i ro-

25*
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zumniej. Otó przykad ten stosuje si niele i do tego u nas

stronnictwa, które podnioso powstanie roku 1863, i stawszy

si przez to poredni i mimowoln przyczyn, ale zawsze

przyczyn nieszczsnych jego skutków, do dzi dnia upiera si

przy swojem, do dzi dnia nie chce przyzna, e si pomy-

lio. Odkd zaczo u nas dziaa to stronnictwo, które jest

zarazem i rewolucyjnem i insurrekcyjnem, dwa razy dopro-

wadzio do spenienia swoich politycznych kombinacyi, dwa
razy wybucho tym czynem, którego tak namitnie aknie

i od którego niepodlegoci Polski w^yglda, raz w roku 1846.

drugi raz w 1863. Jeeli taki rezultat nie otworzy mu oczów

i nie zachwia wiary w wasn nieomylno, ludzka wy-

mowa i proba dokaza tego nie zdoa. Powiemy wic tylko,

e sama mio ojczyzny, samo sumienie powinnoby dopro-

wadzi do zastanowienia i do przyznania, e w tym i w tam-

tym razie postpio si le, nierozwanie, lekkomylnie. Przy-

znanie takie miaoby niewtpliwie wpyw wielki i zbawienny,

zataroby dzisiejsze nienawici i nieufnoci, u ludzi, którzy

kochaj ojczyzn, cho si boj powsta nieudanych, i którzy

boj si ich dlatego, e j kochaj, zataroby t naturaln

obaw przed ludmi, którzy stoj lub sta si zdaj na tej

kolei. A stronnictwo demokratyczne i postpowe, jeeh jest

niem w istocie, mogoby prawdziwe i rzeczywiste usugi od-

dawa sprawie wolnoci i postpu, gdyby si nikt nie oba-

wia, e sprawie Polski nowe zada szkody i klski.

Ale skde te przypuszczenia i obawy ? gdzie si za-

nosi na jakiekolwiek powstanie? Otó to wanie s te stra-

chy na Lachy, te faszywe donosy, te denuncyacye, które caa
prasa polska jednomylnie ^Przegldowi* zarzuca, to wanie
s jego potwarze i kamstwa.

Odpowiadamy na to, e koledzy nasi widz somk w na-

szem oku, a nie widz tramu w swojem. Có robili i robi
sami w sprawie Zmartwychwstaców na przykad, co robi
wzgldem nas samych i tych wszystkich, których odsdzaj
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od czi i mioci ojczyzny? kami i szkaluj. Jeeli wic my
take szkalujemy i kamiemy, to dopiero jestemy z nimi na

równi, jestemy siebie warci i nie mamy prawa przymawia

sobie nawzajem, jak smolny kocio garnkowi. Ale zachodzi tu

wanie ta maa rónica, e my nie kamiemy i nie szkalu-

jemy. Nasze kamstwa i potwarze maj niby w tem polega,

e oskaramy stronnictwo ruchu o zamiary powstania w Ga-

licyi. Tego nie powiedzia ani pan Komian ani pan Szujski,

a sam nawet fikcyjny Optymowicz przyznaje, e nie wie, prze-

ciw komu i z jakiego tytuu miaby dzi woa »do broni«.

Nie; mylimy e ani »Kraj« ani nawet » Dziennik Lwowski*

nie maj w programie swoim powstania w Galicyi, ale twier-

dzimy, e popierajc manifestacye i zachcajc ludno do demon-

stracyi, e podajc jej w podejrzenie wszystkich i wszystko, od

sejmu a do najskromniejszego wspópracownika w przeciwnem

sobie pimie peryodycznem, weszh sami i nas cign na drog,

na której kocu jest nie powstanie zapewne, ale burda ua-

twiona i przygotowana tym jtrzcym tonem, którym przema-

wiaj, sprowadzona przez przypadek lub wywoana przez

rossyjskich agentów, a dalej nieunikniony jej skutek, stan

oblenia. Jeeli dzienniki te istotnie tak nie chc burdy

i stanu oblenia, jak wierzy chcemy, e nie chc powstania

w Gahcyi, nieche zaprzestan jtrzy i wyzywa i tym spo-

sobem z wol lub mimo woli jedne i drugie czyni moebnem,

jeli nie nieuniknionem. Jeeli nikczemnie byo w roku 1864

o stan oblenia prosi, to jest gupio nad wszelki wyraz i po-

jcie dzi do niego mimo woli zmierza.

Pozostaje jeszcze jedna potwarz i kamstwo, z której

pismo nasze oczyci musimy, a t jest owa zdradliwie niby

i jadowicie przypisana ludziom ruchu teorya nieprzerwalnoci

powstania. Teoryi tej nie podsuwa nikt ani adnemu z tych

dzienników, które si o ni tak obraziy, ani jak powiedziano

z wikszym efektem ni prawd, emigracyi jako takiej. Ale

e s i w kraju i za granic ludzie, którzy teory t wyznaj,
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e s, którym spiski i tak zwane organizacye na chwil z gowy
nie wyszy, to ani kamstwo ani potwarz, ale czysta prawda.

Przytoczymy na to jeden dowód, ale wymowny. Lat temu

par, wkrótce, bardzo wkrótce po roku 1863-cim, próbowano

faktycznie zawiza organizacye i urzdzi kadry wojskowe

w Galicyi, jedzili z t raisy ajenci, a do ludzi, z którymi

jeden z takich w tym zbawiennym celu porozumiewa si mia
zlecenie, mia zaszczyt nalee i niej podpisany. Dla uspo-

kojenia czytelnika zatrwoonego moe o los tego interesuj-

cego Optymowicza, dodamy, e nie zosta on wydanym poli-

cyi, ale zdenuncyowany zosta natychmiast przed krajem w pe-

wnej broszurze, w której pan Szujski powstawa przeciw Li-

derum cmispiro, a której do dzi dnia nasza patryotyczna

prasa autorowi przebaczy nie moe i co chwila gorzko wy-

pomina. Ale dzi tak nie jest? Dzi niema ju ani takich

ludzi ani takich dnoci. Doprawdy ? czy doprawdy ? Daj

Boe! Ale skde te widoczne lady dowództwa przy osta-

tnich zbiegowiskach w Krakowie ? Skd to naiwne i bezwie-

dne przyznawanie si ludnoci do posuszestwa jakiemu ta-

jemniczemu kierunkowi, skd te symptomata, pomidzy które

Uczymy take i wielkie oburzenie na tych, którzy o organizo-

wanej agitacyi mówi si omielih? Gdyby ten pocig do

spisków i organizacyi by tylko czczym wymysem chorobli-

wej i wylkej naszej wyobrani, byby wywoa miech tylko,

nie gniew i zajado. Z mrzonkami i urojeniami nie walczy

si tak namitnie, a susznoci naszych obaw, twierdze na-

szych prawdziwoci nic nie dowodzi lepiej, jak ta furya zoci,

któr wywoay.
Oto s grzechy naszego ywota, oto te podoci i zbro-

dnie, któremy popenili. W chórze obelg, które za nie ze-

wszd syszymy, prym trzyma >Kraj«, który od pocztku

swego istnienia wzi w dzieraw monopol patryotyzmu,

i » Dziennik Lwowski*, który sdeckich wyborców uczy, e
pan Szujski powinien straci ich zaufanie, skoro naley do
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redakcyi pisma, które przynosi wstyd imieniowi polskiemu.

Dziwniejszem ju cokolwiek byo, e » Gazeta Narodowa*

przyczya si do tego chóru, jak eby si wstydzia zosta

w tyle za drugimi. Jednak i to tómaczy si naturalnym zu-

penie sposobem. Redaktor Gazety jest zbyt dowiadczony

i wprawny, kronikarz jej zbyt dowcipny, eby nie byli wyro-

zumieli atwo myli czy to pana Szujskiego, czy pana Ko-

miana, czy wreszcie bezimiennego Staczyka. Gazeta oprócz

tego, zna si dobrze na wartoci demonstracyi, dowioda tego

dostatecznie w roku zeszym, kiedy pisywaa o ceremonii po-

wicenia owego pomnika nad Zurychskiem jeziorem. Nadto

jeszcze, przed ciwil zaledwie drukowaa » Gazeta « powie,

której gówn postaci by polityczny oszust, i powieci tej

daa tytu: »Koroniarz«. Gdybymy wtedy byli jej powiedzieli,

e wszystkich koroniarzy szkaluje jako oszustów, gazeta obu-

rzyaby si na t niesprawiedliwo, jak sama przeladowana

niewinno. A jednak nam za typ pokrewny tamtemu, rzuca

w oczy zarzut, e denuncyujemy emigrantów; za to, e wy-

stpujemy przeciw demonstracyom, mówi nam, e si asimy

rzdowi, i w witem oburzeniu pyta, czy jest jeszcze w re-

dakcyi Przegldu pan Szujski, czy jest w niej pan Tarnow-

ski, jak eby powiedzie chciaa, e albo wyj z tej redakcyi

musieli, albo porzdnymi ludmi by przestali.

Otó )^ Gazeta Narodowa^ ma wiele warunków publicy-

stycznego powodzenia, ma zrczno, biego i gbok zna-

jomo swojej pubhcznoci, ale brak jej jednego przymiotu:

godnoci. Do znajomoci wszystkich instynktów i usposobie

pubhcznoci, czy ona jeden dar fatalny, gitko. Przeczuw-

szy bystro i dokadnie stan i stopie usposobienia publiczno-

ci. Gazeta stosuje ton swój do niego. Oprze si prdowi

cokolwiek silniejszemu, na t odwag nie zdobya si jeszcze

nigdy. Dzi kiedy prd demonstracyjny wezbra do sihiie,

zwaszcza we Lwowie, Gazeta uznaa, e naley si pod

nim ugi, bo inaczej sama byaby posdzon o wstecz-
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no, o konserwatyzm, o brak patryotyzmu. Zdarzyo si,

ze w takiej chwili Przegld, jakby ywe wcielenie kon-

serwatyzmu i reakcyi, sta si celem powszechnych obelg

i pocisków, i Gazeta osdzia, e zrczna polityka naka-

zuje i jej take, eby Przegldowi rzucia swój kamie.

Tak sobie wystpienia jej tómaczymy, nie majc do niej óci
ani alu. Powiemy jej tylko jedno sowo: Gazeta jako bystra

i obdarzona trafnym instynktem, czuje moe (nie damy,
eby to przyznaa), e pomimo caej zrcznoci i publicysty-

cznej biegoci, cho wpyw wywiera, przecie nie ma w kraju

powagi. Fakt ten, jeeh uwagi jej nie uszed, musi j dziwi

nie mao; moemy jej wytómaczy t zagadk i t tajemnic.

Oto » Gazeta Narodowa « dlatego nie ma tej powagi, jak przy

swoich innych warunkach mieby moga, e nigdy nie chciaa,

czy nie umiaa, czy nie miaa odwagi wyrzec si chwilowej

popularnoci, e pilnie pubhczno za puls trzymajc, wasne
ttna zawsze tylko podug tego pulsu regulowaa. Miaa te

i mie bdzie zawsze chwilow popularno i pewn miar
wpywu, ale powagi nie ma dotd i mie jej nie bdzie, dopóki

nie nabierze godnoci.

Uderzy na nas i » Dziennik Poznaski* i ten wyznajemy

zadziwi nas swojem wystpieniem najbardziej. Wiedzielimy

wprawdzie, e z powodów, których dociec nie umiemy, zwyk
on nieraz dawa przytuek najrozmaitszym opiniom, ale nie

bylibymy przypucili, e wzgldno dla wszystkich posunie

a do krzyczcej wzgldem jednych niesprawiedliwoci. Tym-

czasem on wanie ogosi ow artyku, który nam daje na-

zwisko grabarzy, a którego nie powinien on by ogosi, jeeli

nie przez wzgld na nas i na suszno (jako penego nie-

prawdy i zoci) to przez wzgld na siebie samego, jako rze-

czy licho napisanej, jakich nie przyjmuj zazwyczaj pisma

dbae o dobr redakcy tego, co drukuj. Widzc, jak od-

miennie od swoich korespondentów zapatruje si na demon-

stracye i na te wszystkie liche pozory patryotyzmu, redakcya
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sama, mamy ochot zapyta j, czy wierzy w tych graba-

rzy i w to grzebanie, a jeeh nie wierzy, dlaczego pozwala

szarpa saw drugich? Powiemy wic » Dziennikowi Pozna-

skiemu*, take bez óci i gniewu, e boimy si, czy i on nie

by niesprawiedliwym ze strachu, czy i on nie dlatego rzuci

na nas kamieniem, eby sam uszed oskarenia o » konserwa-

tyzm i brak patryotyzmu«. Wkocu dodamy, e yczc do-

brze » Dziennikowi Poznaskiemu «, radzi bdziemy, jeeli po-

peniona wzgldem nas niesprawiedhwo da mu powód do

rozwagi nad sob i bdzie ostatni, jakiej si dopuci.

Czytelnik ma ju zapewne dostateczne wyobraenie o tem,

jakie na nas rzucano obelgi i za co ; zapytujemy go wic
wkocu, zapominajc zupenie, e tu o nas chodzi, czy to nie

jest straszne i oburzajce, eby oskarenia tego rodzaju,

oskarenia o szpiegostwo, o podo, o odstpstwo od sprawy

narodowej, spada mogy bezkarnie na ludzi porzdnych,

którzy mog nie mie zdolnoci ani zasugi (cho jeden z nich

p. Szujski ma i jedn i drug), ale z których aden nigdy nic

zego, nic nieuczciwego nie zrobi ani w prywatnem ani w pu-

blicznem yciu? Bo próny byby wykrt mówi, e wszyst-

kie owe zarzuty cigaj si do pisma, nie do redaktorów —
pismo nie pisze si samo, a kto je oskara, oskara nie jego

tytu lub karty, z których si skada, ale jego redakcy. Su-

sznie te, zdaje mi si, powiedzie moemy, e jestemy wy-

mownym przykadem, jak adna uczciwo, adne dobre imi,

adna dobra ch wreszcie, nie jest bezpieczn przed niespra-

wiedliw napaci niesumiennych pism publicznych. W tem

wszystkiem, co na nas ze wszech stron pisano, niema sowa

prawdy, a z tych faszywych podstaw wyprowadzono faszywy

wniosek, emy sualcy, donosiciele i zaprzacy. Zastanowi

si przychodzi nie artem, jaki to jest stan spoeczestwa,

w którem takie rzeczy robi si »bez skrupuu « i bezkarnie:

zapyta si mona, kto takie rzeczy pisze i dlaczego? Chyba

ten Durand poktny pismak francuskiego poety, który sprzy-
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krzywszy sobie rzemioso weterynarza, filozoficznego poety,

przybocznego dramaturga jarmarcznych teatrów, niezdolny do

niczego, nie mogcy ludziom przebaczy, e na ich szacunek

zasuy nie umia, zajady, bo niedony i pody, a niedog

stwem swem i podoci upokorzony, trafi wreszcie szczli-

wym przypadkiem do starego dziennikarza.

Qui dix fois dans sa vie d hon m^rche vendu

Sur les hmmetes gens crachai pour un ecu.

Adept uczu si w swoim ywiole przy takim mistrzu

i zasmakowa w nowem rzemiole:

Qu'il est doux (mówi) de renirer et de se deboter

Et de d^pecer l'homme et de sdlir sa gloire

Et de pouuoir sur lui vider une ectoire,

Ecrivains, deputes, mitiistres, roi, Dieu, tneme,

J'ai tout calomni...

a wkocu, jak eby chcia wytómaczy, dlaczego mu to tak
sprawia rozkosz, dodaje:

Pour un esprit mort-ne, convaincu d'impiiissance

Qu'il est dxmx d'etre nn sot et d'en tirer vengeance!

Zblienia i podobiestwa z tym typem pismaka strzedz

si powinni nasi, jak wszyscy, dziennikarze, jeeli chc su-

miennie i z poytkiem dla sprawy peni swój obowizek, je-

eli ich prawo przemawiania do publicznoci ma by nie szko-

dUwem naduyciem i bezprawiem; bo typ ten jest tern dla

sfer czytajcych, czem jest dla ludu wiejskiego poktny pi-

sarz i adwokat: kanaem, którym rozchodz si »faszywe

impressye*, narzdziem >dywizyi i rozdwojenia midzy ludmi

i przeduenia wojny domowej*. Z alem wielkim stwierdzi

to trzeba, e nie wszyscy zawsze z nalen starannoci wy-

strzegali si tego zblienia i tego podobiestwa. Dlatego mu-

sieHmy przypomnie, e sumienno i prawda s pierwszym

obowizkiem dzienników i dziennikarzy, e od ich sumien-

noci i rzetelnoci zaley w wielkiej czci zdrowie spoe-

czestw i spraw powodzenie. Publicznoci za czytajcej przy-
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pomnie musimy, e w jej rku ley sumienno i rzetelno

prasy peryodycznej. Jeeli publiczno da jej bdzie sta-

lOwczo i wytrwale, dzienniki bd musiay zastosowa si do

dania: jeeli nie, nie bdzie miaa prawa dziwi si coraz

wikszym obdom rozumów, coraz gbszemu upadkowi su-

mie, i skutki sama sobie bdzie musiaa przypisa, wedug
cile logicznego prawa, zawartego w starem polskiem przy-

sowiu: »jak sobie kto pociele, tak si wypi*.



1877.

STANISAV/ KOZMIAN.

BEZKARNOSd.

Rozmowa o naszej przeszoci z przyjacielem i znako-

mitym historykiem dziejów ojczystych, ks. Waleryanem Ka-

link, zbyt odpowiadaa wewntrznemu naszemu usposobieniu,

jakiemu uczuciu, nie umiejcemu znale na zewntrz wy-

razu, przecie trapicemu ducha, aby moga pozosta bez na-

stpstw. Staa si owem czem, które tak czsto w yciu na-

daje ksztat toczcym si uczuciom, sowem uporzdkowaa
myU o nowej chorobie dzisiejszego ustroju spoecznego, któr

dwa okrelaj wyrazy — nowoczesna bezkarno.

I.

Wiemy z dziejów naszych, jak stopniowo bezkarno
powikszaa si i wzmagaa z upadkiem narodu, z upadkiem

pastwa i ze zblianiem si ostatecznej katastrofy. Bya ona

oznak, objawem upadku, bya zwiastunem zawalenia si
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gmachu i widocznym dla niezalepionych dowodem, »e jest

co chorobliwego w Danii*. I w samej rzeczy do tego stopnia

doprowadzona, rozwielmoniajca si zuchwale wobec sumie-

nia publicznego, tak i staa si nie wyjtkiem, ale zwykym
stanem spoeczestwa, bya ona ju zarazem przyczyn i skut-

kiem osabienia ogólnego, rozprzenia wszelkich wzów, roz-

stroju i zgnihzny, po których nastpi, bo nastpi musia,

rozkad, czy te, jak go dzieje nazway, rozbiór. Strasznie,

bezprzykadnie w historyi upado to pastwo, upad ten na-

ród, który przecie tysic lat o wasnych sta siach, nie bez

chway i wzgldnej wielkoci; upad nie dla braku przymio-

tów i cnót, których mu najzacitsi wrogowie nie zaprzeczaj,

lecz w skutku zbytniego rozwielmonienia si w nim zabój-

czych wad, wicej jeszcze w skutku mikiego z niemi obcho-

dzenia si, niedostatecznej walki, zbyt sabego przeciw zemu
oddziaywania, a midzy temi wadami, gówn bezsprzecznie

bya bezkarno, której bogdaj czy nie bezporedniem nastp-

stwem by nietylko straszny, ale pod wielu wzgldami sromo-

tny koniec.

Niewprawny budowniczy, ogldajc stary gmach, nie

atwo rozpozna, czy pewny i bezpieczny; umiejtny i wytra-

wny, wypowie pod tym wzgldem stanowcze zdanie, a to

dlatego, e pierwszy nie potrafi rozróni porysowa murów,

drugi umie odgadn donioso kadego z nich. S poryso-

wania bez znaczenia i wanoci, które nie zatrwo wpraw-

nego oka umiejtnego budowniczego, s to bowiem po prostu

porysowania cian, nieuniknione nastpstwa czasu, dajce si

atwo naprawi, s inne przecie, które zwróc jego uwag,

zastanowi go i wkocu naka mu odsdzi budynek od

dalszego uytku; gro one bowiem zawaleniem, bo sigaj

a do podwalin, których osabienie ich jedyn przyczyn.

Któ z mylcych ludzi, patrzc na dzisiejszy gmach

spoeczny, który pomimo cigych gorczkowych napraw i zbyt-

kowych upiksze, wci trzeszczy i co chwila to z tej to
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z owej strony grozi gowom mieszkaców, nie stara si zba-

da jego rzetelnego bezpieczestwa i rzeczywistej trwaoci,

nie stara si dociec, czy i o ile ozdoby jego nie ukrywaj

zawalenia? Wielk sztuk w tem badaniu jest wanie roz-

rónienie zewntrznych, bez doniosoci porysowa od tych,

które od podwalin pochodz, a jeeU nie godzi si ani te

jest uczciwem i uytecznem straszy mieszkaców faszywemi

wróbami, to z drugiej strony zbrodni jest nie przestrzedz

ich o porysowaniach wiadczcych, e podwaliny zgnie lub

e si rozpadaj.

Wprawne i zdrowe oko wród wszystkich wiecide,

któremi otoczono dzisiejszy ustrój, dostrzee niewtpliwie osa-

bienia, opadnicia, zgnilizny, dostrzee porysowa sigajcych

a do podwalin, a kade wprawne i zdrowe ucho, wród
gwaru przechwaek i szabasu uwielbie wiata wspóczesnego

dla siebie samego, dosyszy pewnych szmerów i odgosów

wiadczcych o obsuwaniu si murów. Midzy temi oznakami,

coraz wyraniej odrysowuje si na murach gmachu bezkar-

no, która zaiste nie jest nieznaczcem i bez doniosoci po-

rysowaniem cian, lecz szczelin idc od fundamentów do

szczytu. Bezkarno, ta sama, aczkolwiek, jak to okaemy
niej, niebezpieczniejsza, obrzydliwsza i gorszego nierównie

pochodzenia, która bya zapowiedzi upadku Polski, coraz

bezczelniej rozwielmonia si i zdobywa sobie przewane miej-

sce, ju nie w jednym narodzie, ale w caym ustroju spoe-

cznym, yjcym dzisiejsz cywilizacy, pod wpywem góru-

jcych wyobrae, przekona i obdów, sowem pod wpy-
wem tegoczesnej wolnomylnoci, wszechpotnej, bezwzgl*

dnej, despotycznej machiny tyrana. Wadczyni ta dzisiejszych

wyobrae i przekona ludzkich wród upojenia wszechwa-

dzy nie powinnaby odwraca lub zamyka oczów na mane,

tekel, fares, odrysowujce si coraz wyraniej na cianach jej

od zota kapicych gmachów, tem wicej — a moe przemówi

to do jej bezwyznaniowych i bezprzesdnych poj — e nie
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s to ani przepowiednie, ani kabalistyczne znaki, lecz objawy,

dajce si rozumem zmierzy, dajce si poniekd podcign
pod matematyczn rachub, a wiadczce, e budowli grozi

niebezpieczestwo. Jedn z takich oznak jest nieraz zdumie-

wajca, nowoczesna bezkarno. Wszechwadni dzisiejsi, ci,

którzy przewodnicz i podlegaj zarazem wolnomylnoci, któ-

rzy wyzyskiwani przez ni, usiuj j, o ile si da, wyzyska

i t gr cig s chwilowymi panami wiata, ci wszyscy na-

reszcie, którzy rozkoszuj si w dzisiejszych wyobraeniach

i którzy pal przed niemi, jakby przed boyszczami, kadzida,

a którzy z takiem upodobaniem naigrawaj si bezustannie

z Polski i jej przeszoci, niech spojrz na jej upadek, na

Polsk upad, której nie oszczdzaj kopnicia osa i niech

si zastanowi nad jej history, ju nie z nienawici do niej,

ale ze zwrotem do dzisiejszego ogólnego stanu spoeczestwa;

niech rozwa bezkarno w jej dziejach, a przekonaj si

moe wtedy, e wkradajca si w ich bezwyznaniowo-wolno-

mylne spoeczestwo, nie jest czem innem, jak zowrog dla

nich i ich dziea zapowiedzi; im wikszy stopie bezkarnoci,

tem pewniejszy, tem prdszy koniec tego porzdku rzeczy,

który duma i pycha ludzka mniemaj by coraz doskonal-

szym i silniejszym. Jeeli bezkarno w jednym narodzie bya

oznak jego upadku, o ile w onie ogólnego ustroju jest ona

sroszego zamtu i straszniejszych zwrotów zapowiedzi! Jak

porysowanie murów jest skutkiem innego zego, które tkwi

w podwalinach, tak samo dzisiejsza rysa spoeczna bezkar-

noci ma swoj gbsz przyczyn.

Jednem z gównych znamion wiata dzisiejszego jest

coraz wiksze, niemal ju dzi zupene pomieszanie poj.

Od chwiU jak nie tylko, e powstao, ale wolny a poniekd

zwyciski ma bieg zdanie, e spoeczestwo obej si moe
bez religii, pomieszanie to byo nieuniknionem, dosign ono

musiao wszystkich kierunków ycia, tem samem i sprawie-

dliwoci na ziemi; ludzie puszczeni samopas, bez wiary i obawy
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wyszych, nadprzyrodzonych czynników, pozostawieni sami

sobie, bez przewodnika, bez nici Ariadny, w wielkim labi-

ryncie wiata duchowego, bkaj si w nim i we wszystkich

jego zaktkach — bdz. Jedyn podstaw duchow w na-

szym wiecie bya zasada chrzecijaska, wiemy, ile dooono
usiowa, jak wci jeszcze zawzicie pracuje si nad jej usu-

niciem, a im to dzieo dalej postpowao i postpuje, tern

wikszy musia powstawa zamt w wyobraeniach i przeko-

naniach, tem wikszy, e nie zastpiono ani te nawet pomy-

lano o zastpieniu niezbdnej, bo jedynej podstawy, inn,

now, lepsz. Kierunek ten niszczcy jedyn podstaw du-

chow wiata, bez troski i zamiaru skdkolwiek, zastpienia

jej inn, jest najwyszym a jedynym w dziejach wyrazem

zniszczenia. Dziaanie tej niweczcej dnoci sprowadzi mu-

siao chaos w dziedzinie duchowej, jakby go podobnie silny,

niszczcy kierunek w dziedzinie materyi i tam sprowadzi,

i temu to pow^staemu ju chaosowi przypisa naley nie tylko

pomiszanie wyobrae o susznoci i niesusznoci, o poczu-

ciu prawa i sprawiedliwoci, ale take zachwianie si samej

sprawiedhwoci w jej najwyszej czynnoci, w wymiarze kary.

Trudno zaiste wymierza kar, gdy si nie ma jasnego i pe-

wnego pojcia o karygodnoci, gdy si jest zachwianym w prze-

konaniu o tem, co karygodnem, gdy si nie ma zdrowego, nie-

zamconego wyobraenia o odpowiedzialnoci czowieka ju
nietylko wobec spoeczestwa, ale przedewszystkiem wobec

wyszego prawa duchowego. Inaczej za by nie moe, od

chwili, jak ludzko staa si sama sdzi nadprzyrodzonych

praw i pozbya si wszelkiego wyszego prawida ycia, tak

niezbdnego dla podpory jej wrodzonej saboci i niemocy.

Wszystko na tym wiecie dziwnie si z sob wie i spaja,

a od chwih jak rozpowszechnio si przekonanie, e spoecze-
stwo ludzkie istnie moe bez pomocy wyszych czynników,

to jest bez jakiejkolwiek nadprzyrodzonej religii, szerzy si
te nieznacznie, powoli, ale niemniej wyranie jakie choro-
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bliwe poczucie, e obej si ono moe bez sprawiedliwoci

i bez kary, a tak bezwyznaniowo i bezkarno s rodzonemi

siostrami i obsuguj je ci sami kapani. Bezwyznaniowe pra-

wodawstwo doprowadzi musi ostatecznie albo do prawnego

mordu, albo do bezkarnoci. I zwamy, e, jeeli w jednym

kierunku przewaajce dzi wyobraenia bezwyznaniowo-wol-

nomylne, pozbawiajc spoeczestwo i czowieczestwo wszel-

kiej religii, doprowadzaj zniszczeniem czowieczestwa a do

zwierzcoci, to z drugiej strony do tego samego dochodz

nastpstwa, wprowadzajc bezkarno, która take jest zna-

mieniem zwierzcoci, zwierzta bowiem yj bez sprawiedli-

woci i kary, pozbawione w jestestwie swem ograniczonem,

wynikajcego z nich bezpieczestwa, dlatego, e im je da
nie moe wysza duchowa sia.

Przecie pomimo przewrotnoci, kamstwa, upadków

i spodle, czowiek jak ma w sobie samym uczucie zacho-

wawczoci, ochraniajce go przed niebezpieczestwami, tak

samo posiada w sobie co, co go broni przed ostatecznem

zezwierzceniem; to co, jest stokro wikszem i silniejszem

w zbiorowem czowieczestwie, które si zwie spoeczestwem;

ile razy ludzko zblia si do granic zwierzcoci, tyle razy

w skutku owego czego tkwicego w niej samej, a które jest

poprostu wstrtem przed zbydlceniem, odskok jej jest gwa-

towny; zbaczajc bezwiednie, jak w dzisiejszym dziejowym

okresie, z drogi czowieczestwa kroczy jaki czas szlakiem

prowadzcym do zezwierzcenia, a dojdzie do ostatniego

kresu, do granicy, od której cofa si z przeraeniem; to cof-

nicie si w ty jest przyrodzonem, nieuniknionem przeciw-

dziaaniem. Podobny przykad mielimy po zwierzcych wy-

padkach, pierwszej wielkiej rewolucyi francuskiej. Nim jednak

dojdzie si "do kresu, postpuje si drog zezwierzcenia zwykle

nieznacznie, niepostrzeenie, bezwiednie, lecz zawsze i nie-

zmiennie, wkracza si na ni tam, gdzie niknie z przed oczu

spoeczestwa drogowskaz duchowy, wiara i religia. Tak si

26
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stao w starym wiecie, gdy poganizm straci sw moc, tak

si stao przed rewolucya. francusk, l^iedy filozofia omieszya

dogmatyczn wiar. Istota czowiecza jednali i w^ owyci ciwi-

laci nie przestaje by ludzlt, naginanie bowiem nie jest

przeistoczeniem, lecz pozbawiona podstawy duchowej, do której

nawyka, szuka jakiejkolwiek i gdziekolwiek, cakiem bez niej

obej si nie moe i albo wtedy odszukuje jej u róda wszel-

kiej prawdy, to jest w Bogu, jak si to stao przy upadku

Rzymu, albo w chwilach, w których odwraca si od Boga,

a Bóg od niej, odnajduje j w sobie samej, jak przed rewo-

lucya francusk, kiedy rehgi zastpio ubóstwienie rozumu;

w pierwszych wypadkach ludzko wkracza na wielki goci-

niec swoich przeznacze, w drugim zmierza nieco tylko dal-

sz drog do owego kresu, do którego wczeniej czy póniej

dochodzi, a u którego przedstawiajcy si jej obraz zwierz-

coci tak j przeraa, e si w ty cofa.

Przy powtórnym szturmie przypuszczonym obecnie do

zasady chrzecijaskiej, dotd tak pomylnie prowadzonym,

acz jeszcze nie zwyciskim, dostrzedz moemy objawy podo-

bne, potwierdzajce nasze rozumowanie. Ludzko w znacz-

nej ju czci pozbawiona wiary zdrowej, silnej w dziedzinie

wiata duchowego, pozbawiona religii pyncej od Boga, za-

chwiana jednem sowem w swoich przekonaniach chrzecija-

skich, doprowadzona do wiary w kamstwo, spoeczestwa

bez religii nadprzyrodzonej, a wic bardziej ni kiedykolwiek

pchnita na drog prowadzc do zwierzcoci, z wrodzonego

popdu gorczkowo chwyta si przecie jakich poj wy-
szych, le okrelonych, zbaamuconych i zamconych, jak zba-

amuconemi i zmconemi s jej wyobraenia, lecz dzielcych

j choby na chwil od królestwa zwierzt i tak sama, wy-

twarza sobie jak wiar, w któr nie wierzy, lecz radaby

z biedy w ni wierzy, jak, jeeli ju nie bosk, to ludzk

religi. I oto zamiast prawdziwych poj wyszych i ducho-

wych, zamiast odwiecznego stosunku czowieka do Boga,
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a z niego dopiero wynikajcego stosunku czowieka do ludzi,

wytwarzaj si chorobliwe, le okrelone, mieszne i zgubne,

przecie nie pozbawione smtnoci i tsknoty za czem wy-
szem, wyobraenia humanitarne i filantropijne, które tak prze-

wany, tak zowrogi i tak stanowczy wywieraj wpyw na

spraw, któr si zajmujemy, e je nazwa moemy chrzest-

nemi rodzicami bezwyznaniowej bezkarnoci.

Zastpienie religii boskiej religi ludzk, musi zawsze

pocign za sob nieuniknione nastpstwa, a bliej nieró-

wnie od religii ludzkiej do zezwierzcenia, jak od religii boskiej

do ludzkiej! Stan wytworzony potrzeb chwilow a wrodzon,

religii ludzkiej, jest to stan wyjtkowy, chorobliwy, chorobli-

wymi te zawsze musz by wszystkie jego objawy. Ju pod

koniec wieku omnastego, przytpiony zmys religijny i du-

chowy tak dobrze w rzdach, jak ludach, zaguszy zasad,

e kara jest odpokutowaniem wystpku i wywoa przesadn

nad winowajc lito, wobec której nie ma litoci ani nad

ofiar ani nad spoeczestwem. Dzi za w skutku wpywów
humanitaryzmu i filantropii, wzamian uczucia sprawiedliwo-

ci, opartego na zasadzie moralnej, wyrodzia si uczuciowo
nerwowa, pewna czuostkowo i mikko ochrzczona nazw
ludzkoci! Kar za winy zastpia wyrozumiao dla uom-
noci ludzkich, która zwolna przeistacza si poczyna we
wspóczucie dla winowajcy, a zamiast wielkiej i silnej zasady

przebaczenia i aski, zapanowao gorszce pobaanie, które

niczem innem nie jest, jak tylko uwiceniem na tej ziemi

wystpku.

Chorobliwy ten wpyw chorobliwych uczu i przekona,

jest bezporedniem nastpstwem podkopania i zepsucia pod-

walin spoecznych, ogarnia on powoH, agodnie, ale niemniej

podstpnie, coraz wyraniej dziedzin sprawiedliwoci spoecz-

nej, a rozliczne tych uczu i przekona korzenie wybujay

w przeraajcy swoj potwornoci kwiat bezkarnoci. Zgu-

bne, faszywe, mylne pojcia, których pocztek wskazalimy,

26*
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wsikaj we wszystkie czci ciaa spoecznego i zaraziy ju
sam siedzib sprawiedliwoci. Z postpem i pod wpywem
niszczcych prdów w dzisiejszej Europie, zaraza bezkarnoci

rozszerza si coraz dalej, a jak dawniej rozprzga ona i wy-

wrócia nasz ustrój polityczny, tak dzi szarpie i rozlunia

wizy spoeczestwa. Sprawiedliwo bowiem, bdc przed-

stawian i wykonywan przez ludzi, nie moe ochroni si

przed ogólnym wpywem górujcych wyobrae i one czyni

j coraz wicej pobaliw, humanitarn, filantropijn; osta-

tecznie ani karzc ani karcc. Doczekalimy si tego, e
we wszystkich kierunkach swej dziaalnoci, sprawiedliwo

przemienia si zwolna w zakad dobroczynny dla zoczyców.

Jake przeraajco baamuccym jest zawsze wpyw
wyobrae, których pocztek nie w prawdzie! Owe humani-

tarne i filantropijne popdy, które zastpi nadal maj wszelk

wiar i rehgie, powstay jedynie z uwielbienia ludzkoci,

owego czowieczego bóstwa, stworzonego wycieczon wyo-

brani racyonaUzmu: a przecie w swym biegu dochodz

one do nastpstw i wyników, które niczem innem nie s, jak

tylko zamachem na ow ludzko. W wymiarze sprawiedli-

woci i kary, doprowadzaj one do osaniania i oszczdzania

zoczycy i zbrodniarza, do ochraniania ich, a tern samem,

nie tylko, e krzywdz ofiary, ale poniekd wyznaczaj na-

grod za nowe zbrodnie i bezprawia, mno je tem samem,

a tak powstae w imieniu ludzkoci, zadaj same sobie kam
sromotny, bo oszczdzaj jednostki, ze szkod i naraeniem

bezpieczestwa ogóu, owej ludzkoci — Boga!

I tak si te dzieje. Rozstrojona i obaamucona spoecz-

no dzisiejsza wysila si we wszystkich kierunkach, aby zo-

czyc ochrania i skutki zbrodni jego uczyni mu jak naj-

mniej przykrymi. Nie tylko w prawodawstwie, w caej dzia-

alnoci sprawiedliwoci widocz, wyran jest ta dno,
poczwszy od filantropijnych urzdze wizie, a do narzu-

cajcego si wszdzie obcesowo spoeczestwom, zniesienia
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kary mierci. Te wzgldy rozliczne, ta pobaliwo czuost-

kowa, ta nieroztropna wspaniaomylno dla zoczyców, ta

troska o ich wygody zarówno, jak o bezpieczestwo ich gar-

de, to bezkarno prawna, uznana, uchwalona przez sejmy,

to ju na dzisiejszem spoeczestwie zdobyty niejako przez

zoczyców przywilej; a tak w skutku dziwnej, lecz susznej

sprawiedhwoci, owej wyszej rzeczy ludzkich, wiek, który

zniós wszystkie i wszystkich przywileje, stworzy je jedynie

dla zoczyców. Gorsza jednak i bardziej przeraajca bez-

karno innego gatunku i treci wita ju na widnokrgu dzi-

siejszego ustroju. Mamy tu na myH dno w samym wy-

miarze sprawiedliwoci uniewinnienia, lub przynajmniej oszcz-

dzenia, ju nie oskaronego, ale winnego, dno uagodzenia

i doprowadzenia do minimum kary. Kierunek ten sprawiedli-

woci coraz wyraniejszy, bo wpyw na ni wyobrae filan-

tropijnych, wpyw powietrza przesyconego humanitaryzmem

coraz wikszy; nie tylko w urzdzeniach i w prawodawstwie

czu si on daje, ale w samym wymiarze sprawiedhwoci,

w zastosowaniu, a zawsze i nieodmiennie dziaa on na ko-

rzy przestpcy i uczy tómaczy na dobre tak wystpek,

jak jego przyczyny i powody, ze szkod spoeczestwa. Pod

wpywem owych wyobrae sdziowie jakimikolwiek oni s,

dr coraz wicej przed odpowiedzialnoci, dlatego, e nie

maj o co jej oprze, e brak im potnej podpory duchowej,

a owo : nie chc bra na moje sumienie, tak zwy-

kem jest obecnie, dlatego wanie, e sumienia coraz mniej

w wiecie, e zastpuje je czuostkowa, a sfaszowana filan-

tropia. I zwamy dobrze, e nie jest to wcale szlachetna i a-

twa do zrozumienia obawa ukarania niewinnego, któr sdzia

zawsze winien by przejty; nie, to obawa zbyt srogiego, zbyt

nieludzkiego obejcia si z przestpc, ze zoczyc, ze zbro-

dniarzem, którego wina zostaa uznan, dowiedzion, do któ-

rej nawet sam si przyzna. Ludzie duchowo tak zmaleli, e
nie czuj w sobie ani mocy, ani powagi, ani powoania, ani
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namaszczenia do karania. Nietylko nie mi uderzy, ale na-

wet brak im siy do podniesienia rki dla wymiaru sprawie-

dliwoci. To wahanie si w wymiarze kary, nie wobec wt-
pliwoci, lecz wobec dowiedzionego, uznanego czynu, pozo-

stanie jednym z najbardziej znamiennych rysów czasu, a droga

faszu tak jest pochy, e nieznacznie, lecz niemniej znaczco,

wahanie to zamienia si poczyna w jakie wspóczucie dla

przestpcy, którego inaczej poj| ani wytómaczy sobie nie

mona, jak tylko tajemnym pocigiem pokrewnych dusz, lub

czem w rodzaju pokrewiestwa z wyboru. - Czyby ju
wiat mia doj do tego, iby wszelkie wyamanie si z pod

prawa, choby pici lub siekier, choby wytrychem lub

wytrychowem sumieniem, miao znale wspóczucie w tylu

pokrewnych duszach, eby a zabrako surowych sdziów?

W nieuniknionem nastpstwie, niewtpUwie, dla zbyt wielkiej

iloci przestpców nie byoby sdziów.

Do czegó to publiczne naigrawanie si ze sprawiedli-

woci przez sprawiedliwo sam, doprowadzi moe, jeeli

nie do zabicia jej w samej istocie i treci, a wic do zast-

pienia jej obron osobist i doranym wymiarem kary, czyli

powrotem do stanu dzikoci lub do zwierzcoci. Sprawiedli-

wo wesza na drog prowadzc do samobójstwa. Srogie

pomiatanie prawem, którego bylimy i jestemy wiadkami,

dosigo samej siedziby prawa i sprawiedliwoci, a zasada

i poczucie prawa poniewierane i zgnbione w wielkich spra-

wach tego wiata, zamieraj i gasn w ognisku, bo w piersi

sdziego.

Jeeli dawniej oskarano pochopnie sdy i sdziów o zby-

tni surowo i srogo kar, przypisujc je potnym wpy-
wom lub stronniczoci, to zaiste dzi zawsze i nieodmiennie

posdziby ich mona i to z wiksz moe susznoci o po-

baanie, o wzgldy, o jakie skryte dla zbrodniarzy i prze-

stpców, niewytómaczone wspóczucie, posdziby ich mona
o ulego i schlebianie wyszym i potnym wpywom, tylko
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ze nie w wymiarze kar, ale raczej w zawieszeniu miecza spra-

wiedliwoci i o schlebianie tem i uleganie wszechpotnym

wyobraeniom czasu, zarazem o obaw tak dzi strasznej

niepopularnoci.

W prostem nastpstwie tegoczesnej plagi bezkarnoci,

doj musimy do tego, e zbrodnia si rozwielmoni, zyska

niejako prawo obywatelstwa, zbrodniarze mnoy si bd,
a wkocu zabraknie kata. Bdzie to ostatnim wyrazem siy

mszczcej, która, jak tkwi w wielu wyobraeniach dzisiejszych,

tak samo znajduje si w onie bezkarnoci. Bezkarnoci w sa-

mej sprawiedliwoci towarzyszy inna, cile z ni zczona,

jeszcze moe groniejsza, jeszcze wyraniej zwiastujca nie-

bezpieczestwo, bezsilno duchow i rozstrój, bezkarno ze

strony opinii puWicznej; ona to oddziaywa tak zgubnie, tak

haniebnie na wymiar sprawiedliwoci. Dzisiejsza, tak nazwana

opinia pubhczna, staje niezmiennie po stronie nie tylko obwi-

nionego, ale winnego, nie tylko winnego, ale skazanego, nie

tylko skazanego, ale i unikajcego kary, ona go otacza swemi

skrzydami opiekuczemi i w imieniu wolnomylnoci i filan-

tropii, zdaje si woa do sdziów: nie karzcie, jeeh nie chce-

cie by potpionymi. W kadym niemal procesie goniejszym

znika wnet z widowni pokrzywdzony, a gównym bohaterem,

który skupia cae wspóczucie widzów, staje si krzywdziciel.

A tam i w tem, gdzie zwyka sprawiedliwo dosign nie

moe, lecz gdzie opinia pubhczna ma moc karcenia i karania,

czy widzimy wymiar sprawiedliwoci! Zaniechano go i niema

ju ludzi, którymby nie podawano rki, nie dlatego zaiste,

aby nie byo takich, którymby rki poda nie naleao, ale

dlatego, e niema ju takich, którzyby jej nie podawali. Oby-

dwie te bezkarnoci schodz si w jednym skutku, w jednej

myli, raczej bez myli, bo ich pocztek, ich przyczyna ta

sama, brak podstaw duchowych, obydwie podaj sobie rce,

aby powoh zatrze rónic midzy winowajc a niewinnym,

midzy zbrodniarzem a cnotliwym, midzy zoczyc a uczci-
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wym czowiekiem i sprowadzi w yciu ten sam zamt, który

ju istnieje w wyobraeniach i pojciach, a którego ostatnim

demokratycznym wyrazem bdzie równo wobec sprawiedh-

woci tych, którzy j gwac, z tymi, którzy j szanuj. Lecz

i tu, jak zwykle, równo bdzie zudn, bo niewtpliwie zbro-

dniarze bd mieli nad niewinnymi wielk wyszo i prze-

wag i wkocu utworz zbyt potn kast, najwstrtniejsz

oligarchi. A zaprawd jak w synnej powiastce Yoltaire ze-

bra w Wenecyi grono zrzuconych królów i ksit, tak samo

dzi ju monaby zgromadzi u jednego stou hczny zastp

gonych, na wolnej stopie yjcych przestpców i zbrodnia-

rzy. Nie dzi tylko, ale zawsze zbrodnia i wystpek nieraz

unikay kary i swobodnie yy na wiecie, lecz dawniej dla

braku dow^odów, dla zbiegu okolicznoci, w skutku szczcia

czy zrcznoci, nigdy jak obecnie w skutku i pod zason
wyobrae i poj przewaajcych, z dobrodziejstwa filantro-

pii, nigdy jeh byy przekonane, dowiedzione lub same si

wyznaniem stwierdzay; i wanie bezsilno, niemoc, czy te

agodno sprawiedliwoci dla dowiedzionej, udowodnionej,

wyznanej zbrodni lub przestpstwa, stanowi tre i odrbne

znami dzisiejszej bezkarnoci, jest to bezkarno prawna,

jak prawnemi s wszystkie bezprawia obecnych czasów. Nie

jest to, jak dawniej, oszukaniem lub unikniciem sprawiedli-

woci, lecz przeciwnie, sam sprawiedliwo potpia, a nie

karze, lub wymierza pozorn kar pozbawion siy karcenia.

Bezkarno tak dalece jest w powietrzu, w usposobieniu ogóu,

e najczciej nawet tam, gdzie sprawiedliwo zdobywa si

na kar, zwykle znów, jaki dziwny zbieg okolicznoci, wstrzy-

muje lub przeszkadza jej wykonaniu; nie tylko sdziowie, ale

i stranicy wizie pomagaj bezkarnoci. Ucieczki z wizie,

ich uatwienia staj si coraz czstszemi i coraz zaszCzytniej-

szemi, a osonitemi s take bezkarnoci; niemoc sprawie-

dhwoci coraz widoczniejsza we wszystkich kierunkach. Dwo-

ma takiemi gorszcymi a gonymi przykadami naigrawania
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si z kary byy ucieczki z wizie Rocheforta z towarzyszami

w zbrodniach komuny paryskiej z 1871 r., oraz Bazaina.

W obydwóch wypadkach stokro lepszem byo zaniechanie

procesu, jak dopuszczenie, aby dramat, odegrany z ca tea-

traln groz, zakoczy si krotochwil; i tu i tam powody

oskare i w^yroków, nie dozwalay, nie przypuszczay pó-

rodków, lecz wymagay dla zdrowia ducha publicznego, dla

zbawienia publicznej uczciwoci i ochronienia spoeczestwa,

surowego, bezwzgldnego ukarania. Co za przykad gorszcy,

co za dowód niemocy, oskary, skaza obywateli za udzia

w mordach i poogach, za wojn domow i najohydniejsze

zbrodnie w ojczynie; oskary, skaza marszaka Francyi za

niewypenienie najwitszych obowizków w^obec nieprzyja-

ciela — a przecie rzeczywicie i ostatecznie dozwoli im

korzysta najzupeniej z dobrodziejstw bezkarnoci! A wanie
tak si stao, takiego zgorszenia wiat by wiadkiem i Ro-

chefort, podegacz komuny, i Bazaine, dziaacz ohydnej kapi-

tulacyi Metzu, mogh powikszy swobodnie grono dostojnych

zbrodniarzy na wolnej stopie, o którem wyej wspominamy.

I jeden i drugi stali si bohaterami bezkarnoci, i jeden i drugi

stah si tylko goniejszymi; Rochefort wydawa, jak przed-

tem, paszkwile w Paryu; Bazaine uywa dalej tytuu mar-

szaka i ciska si z Prusakami. A pubhczno, a opinia pu-

bhczna chciwie patrzyy bez oburzenia na to widowisko, na

te wycigi bezkarnoci z maemi przeszkodami; ciekawo
zaguszaa wszelkie inne uczucia, a zrczno ucieczki zatara

pami ohydnej kapitulacji i zbrodniczych poarów. Wielkie

a potworne przedrzenianie si bezkarnoci, wobec pojcia

prawa i zasady sprawiedliwoci.

I w jakich to czasach, wród jakich górujcych i panu-

jcych wyobrae, szerzy si i rozwielmonia bezkarno?

Oto wtedy, kiedy materyalizm gór, kiedy walka o byt je-

dyn zasad, a jedynem boyszczem zysk. Jeeli przestpstwo,

a nawet zbrodnia zawsze i wszdzie bd w skutku bezkar-
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noci, mniej lub wicej zyskownemi, któ si przed niemi dzi

cofnie? A z drugiej strony w nieuniknionem nastpstwie, cnota

i poszanowanie prawa stan si najwikszemi, najniedorzecz-

niejszemi stratami, o ile warto tamtych pójdzie w gór,

o tyle tych spadnie. Któ nie cofnie si dzi z przeraeniem

przed dowiedzion z góry strat? Kto? Maa gromadka uczci-

wych dla uczciwoci, którzy zaiste niepocieszne zajm stano-

wiska zawsze oszukanych i wymianych. Bezkarno bdc
podwójn ze strony sprawiedliwoci i ze strony opinii publi-

cznej, warto nieuczciwoci pdzona jest do góry, gdy prze-

ciwnie uczciwo ulega chronicznemu spadkowi. Sprawa kry-

minalna, sam krymina, zodziejstwo, oszukastwo, kradzie,

nie mówic ju o szacherce, tem najwykwintniejszem prze-

stpstwie, nie odcinaj dzi bynajmniej sprawcy od spoe-

czestwa, znajduje on w niem wspóczujce dusze i dosta-

teczne pobaanie, aby pod jego zason y pogodnie. Co

wicej, ile to razy niezaszczytna chwilowa i przypadkowa

przeszo nie przeszkadza wcale kierowa póniej opini pu-

bliczn, naucza spoeczestwo, obrzuca botem uczciwych

ludzi i suszne sprawy. Jeeli przestpstwo, jeeU zbrodnia

nawet, stan si w dzisiejszych czasach, wród dzisiejszych

wyobrae, zyskownemi, nie wtpi zaiste pod kar miesz-

nej dobrodusznoci, e si mnoy i rozszerza bd w nie-

skoczono. Nie inaczej ju tómaczon bywa bezkarno
przez aknce zysków warstwy, a sowa fryzyera, powiedziane

z powodu wyroku w gonej w Galicyi sprawie, winny swoj
szczeroci baczn na siebie zwróci uwag, »za poow tych

pienidzy, rzek on, chtniebym siedzia dwa razy tyle<^. Otó
i gotowy zysk. Tak wic bezkarno schodzc si z przewa-

ajcemi wyobraeniami, apetytami, dzami, boyszczami,

stanowi wspólnie z niemi nieobrachowan si niszczc, tem

skuteczniej dziaajc, e przedmiot, w który uderza, nie znosi

jej pocisków i najprdzej pod nimi runie. wiat dzisiejszy,

przewanie materyalny, przewanie oparty nie na myh, lecz
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na zysku, wymaga i potrzebuje dla swego bezpieczestwa

i istnienia, kredytu, zaufania, opieki, a któ bardziej, a któ

wicej zdolny je zniszczy, zachwia, zniweczy, jeeli nie

bezkarno? A gdzie bardziej grasuje ona obecnie, jeeli nie

w wiecie zysków i w uroczej krainie szacherki, nie przy-

stpnej ani dla karcenia, ani dla kary? Im bliej wic przy-

patrujemy si uwielbianemu kierunkowi dzisiejszemu, tem wy-

raniej dostrzegamy, e sam w sobie i przeciw sobie, w gó-

wnych swych wyobraeniach i deniach nosi ywioy i na-

rzdzia zniszczenia, tem lepiej widzimy i rozpoznajemy po-

rysowania, których przyczyna w podwalinach. I zaiste nie-

maa to pociecha, niemae zadowolenie, nawet wyznajmy,

przyjemno, a wielka nadzieja, dla wszystkich, którzy nie

zalepieni jego uudnym blaskiem, nie daU si zaprzdz do

do jego zwyciskiego rydwanu; dla wszystkich tych wreszcie,

którzy nie s zwycizcami, lecz zwycionymi chwih obecnej.

Zwamy dalej, o ile tu dziaanie i przeciwdziaanie s
silne. JeeU z jednej strony bezkarno jest skutkiem i na-

stpstwem pomieszania wyobrae i poj, o prawie i su-

sznoci, to z drugiej strony, ona znowu nadzwyczaj dzielnie

dopomaga do dalszego i coraz wikszego zamtu. Nic moe
w tak wysokim stopniu nie mci wyobrae, jak wpyw bez-

karnoci, i zawsze jest ona le i musi by na ze tómaczon,

bo bdc pobaaniem a nie ask, nie przebaczeniem, niszczy

dobry i drogocenny wpyw ich tak dalece, i rzec mona, e
bezkarno zabija przebaczenie i ask, czynic z wyjtku

regu.
Wedle przewaajcych dzi wyobrae, co gorsza wedle

szerzcego si zwyczaju, czego niejeden mielimy przykad,

dziwna a zgubna wyrabia si nauka o okohcznociach zwal-

niajcych, która w wysokim stopniu pogarsza bezkarno.

Przeszo zaszczytna czowieka, jego wyksztacenie, wpyw,

który wywiera, zaufanie, które wzbudza, stanowisko jego

poprzednie, s to zwykle dzi nieobciajce, lecz zwalniajce
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okolicznoci, a przecie im stanowisko byo wysze, tem upa-

dek jest wikszy, im wpyw by znamienitszy, tem odpowie-

dzialno jest wiksza, im zaufanie byo znaczniejsze, tem

krzywda jest wiksza, tem samem bezkarno zgubniejsza; tak

jest, bo im wyej si ona wznosi, tem gbiej dosigaj jej

skutki w spoeczestwie, a przykad zego u góry jest mniej

szkodliwym i niebezpiecznym, jak przykad bezkarnoci. Wy-
ksztacony, prawy, duchowo wyszy, obudzajcy zaufanie czo-

wiek, popenia zbrodni, odpowiedzialno jego za ni jest

tem samem niezaprzeczenie wiksza, jak tych, którzy niej

od niego stoj duchowo, osaniajca go wic bezkarno jest

szkodliwsza i prosta, zdrowa logika ludowa wybornie to ro-

zumie i rozumuje; syszelimy, jak wobec podobnego przy-

kadu, posugacz wysany z ma kwot pienin na poczt

z przestrog, aby j odda, a nie znikn z ni, odpowiedzia

artobliwie, przecie z gbsz myl: » Jeeli za tysice ska-

zano uczonego pana na rok, to przecie mnie za kilkanacie

reskich nicby nie byo«. U dou jest jeszcze poczucie odpo-

wiedzialnoci, które dlatego, e u góry zaciera si coraz wi-
cej, mc si i baamuc w tak zgubny sposób prawdziwe

pojcia, obciajcych lub zwalniajcych okolicznoci. I za-

prawd, zastanawiajc si nad dzisiejszym stanem rzeczy,

nieraz ma si jakby przeczucie nowej wiey Babel, okoo

której nastpi ostateczne i zupene pomieszanie ju nie jzy-

ków, ale wyobrae, z którego dopiero powstanie nowy po-

rzdek duchowy, jak z chaosu powsta wiat materyalny.

Dziwne, zdumiewajce s niektóre objawy dzisiejszej,

nowoytnej bezkarnoci; o ile zniechca pokrzywdzonych do

sprawiedhwoci, do poszukiwania jej lub odwoywania si do

niej, o ile budzi w nich zwtpienie coraz wiksze o wymia-

rze sprawiedliwoci, o tyle z drugiej strony napenia prze-

stpców i zbrodniarzy nieograniczonem do niej zaufaniem.

Rozczulajcem jest dzisiejsze zaufanie przestpców do sdziów,

rozczulajcemi s coraz czstsze oddawania si w rce spra-
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wiedliwoci, i szczere, otwarte, odwane zeznania winy. Nikt

i nic nie obudz wikszego zaufania w winowajcy, jak spra-

wiedliwo! Dawniej przestpca, zbrodniarz kry si, ucieka,

szuka schronienia w nieprzystpnych miejscach, w lasach

i górach, midzy dzikiemi zwierztami, przepywa ocean

i ucieka do Ameryki; dzi przeciwnie, zbrodniarz czuje si

niejako bezpiecznym i nie ma nic pilniejszego do zrobienia,

jak odda si w rce sprawiedliwoci, jak zapisa si do wi-

zienia, jak szuka schronienia, prawnej opieki tam, gdzie da-

wniej czekaa go sroga lub straszna kara. I czy nie wido-

czny to, dla nieuprzedzonych, zdrowo si patrzcych, dowód

zwikszenia si, potnienia bezkarnoci!? Stokro wart by
wicej ów zbrodniarz, który czu ciar swej winy, który jej

wyzna nie mia, który dra, ukrywa si przed sprawie-

dliwoci, od tego, który swobodnie wyznaje win i opowiada

j sdowi jako zdarzenie ycia, którego nastpstwa uporzd-

kowa, uprawni, zagodzi, jest rzecz tego sdu, w którego

objciach schrania si z caem zaufaniem; w tamtym by je-

szcze wstyd zbrodni i jej groza, w tym jest bezwstyd wy-

stpku. O tak! stokro lepsza ucieczka do Ameryki, krycie si

po lasach i górach, jak na pozór odwane, a oparte na do-

brze wyrachowanej i ugruntowanej nadziei bezkarnoci, od-

danie si w rce sprawiedhwoci. W kadym razie ucieczki

i krycie si zbrodniarzy, nierównie lepiej wiadczyy o stanie

spoeczestwa i o sprawiedliwoci sdów, jak dzisiejsze wy-

znania i oddawania si. Darmo, sd to nie konfesyona, przed

którymby zbrodniarz nawet mia odwag wyzna speniony

czyn. I rzeczywicie owa atwo przyznawania si do zbro-

dni, owa pochopno do oddawania si w rce sprawiedli-

woci, to po prostu bezwstyd zbrodni, jak wobec owych wy-

zna, mniejsza lub wiksza pobaliwo sdów jest tylko

bezwstydem bezkarnoci. Zbrodniarze i przestpcy szukaj

bezpieczestwa i schronienia na onie samej sprawiedhwoci,

bo ono przepenione wspóczuciem i pobaaniem dla nich.
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Zamiast grozy i przeraenia, które w winowajcach obudzaa

sprawiedliwo, widzimy teraz midzy niemi a jej trybunaem

jakie poufaoci, pewn zalotno i zamian oznak dziwnego,

niepojtego pocigu. Owa ch okamania sprawiedliwoci,

któr z tak gorycz wyrzuca Brid-oison oskaronemu, staa

si zbyteczn i niepotrzebn, bo szczere i otwarte wyznanie

winy jest najkorzystniejszym wybiegiem.

I kiedy wszystko to dzieje si i rozkrzewia pod godem
ludzkoci, to zaprawd mniemaby mona, e ludzie i bogi

tej cywiizacyi i tego wiata, w którym do tego stopnia skrzy-

wione s wyobraenia, ju szalej. Ile to bowiem ofiar po-

ciga za sob pobaanie dla jednego zbrodniarza, a ile ubywa
bezpieczestwa dla ludzkoci, w imieniu której wstrzymuje

si rka sprawiedliwoci w wymiarze kary. Daremne usio-

wania! Wasza bezkarno nie oszczdzi ani jednej ofiary,

mnoy tylko bdzie i pierwsze i drugie i ju zagraa no-

wemi karami, now^ymi przewrotami ludzkoci, w imieniu któ-

rej chcecie j wznie do wysokoci zasady. W okresie

dziejowym, w którym wicej jak kiedykolwiek wojna ty-

sice pochona i w danym razie pochonaby ofiar, kiedy

niezliczone narzdzia postpu, dziennie znaczn liczb ludz-

kich istot powicaj na jego otarzu, wy boicie si przez

ludzko ci gow zbrodniarza lub zawiesi na nim kaj-

dany! Sofici w teoryi i sofici w zastosowaniu, nie jestecie

nawet litociwymi, ale po prostu mikkimi, rozstrojonymi, bez-

silnymi duchowo, i we wszystkich niemal kierunkach, przera-

ajco niedorzecznymi!

I có pomoe zawieszenie w imieniu waszych nauk i fi-

lantropijnych czuoci, miecza sprawiedliwoci, skoro staty-

styka — a j przecie szanujecie — nie wykae przez to

mniej wypadków mierci niezwykej i ani jednej kropli krwi

oszczdzonej. Znosicie kar mierci na zbrodniarzy, lub uno-

sicie si wzgldem nich wspaniaomylnoci, a okrutnymi je-

stecie dla pokrzywdzonych, oto patrzcie: potrzeba kary jest
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tak konieczn, tak mdr, tak niezbdn, tak nieodczn od

istoty ludzkiej i ukadu tego wiata, e ludzie, gdy jej zabra-

knie przez innych, sami j sobie wymierzaj, ze sami na so-

bie wykonywuj kar mierci, poza waszemi naukami, poza

waszymi sofizmatami i poza waszemi plecami. Wobec, jeeli

nie ju w skutku bezkarnoci, mno si z kadym dniem

samobójstwa i zaprawd trudno nie odczuwa jakiego zwizku
mistycznego a moe nawet filozoficznego, midzy samobój-

stwami a bezkarnoci. Niewtpliwie s one czsto, zbyt cz-
sto w tych czasach, jakby bezwiedn tsknot za suszn kar,

wygnan z tej ziemi, s objawem silnego uczucia ludzkoci,

potrzeby kary i zaiste nic wymowniej nie potpia bezkarnoci,

jak dorane wymierzanie kary przez czowieka na samym

sobie. Smutny, przeraajcy objaw czasów i poj, ale cfle

zwizany z caym przewrotem duchowym, którego jestemy

wiadkami, a w którym tak wane miejsce zaczyna zajmo-

wa bezkarno. Gdzie ustaj dziaa prawa przyrodzone

i rzdzi ludmi, tam wystpuj objawy przeciwne przyrodzie,

a wobec bezkarnoci coraz czstszem staje si samobójstwo,

które zwykle jest tylko samogwatem kary.

I nie udmy si, nowoczesna bezkarno, nie jest by-

najmniej zem chwilowem, przemijajcem, przypadkowem, nie

ustanie ona ani tak prdko, ani tak atwo, bo jest nastp-

stwem ogólnych wyobrae, prdów, otaczajcego powietrza;

dalej i dalej dokonywa bdzie w swoim kierunku niszcz-

cego zadania, a wywoa, jak wszelkie niszczenie, przeciw-

dziaanie. Nie jest ona ani przypadkow, ani chwilow, bo

jest nastpstwem szeregu wyszych przyczyn, nie jest pory-

sowaniem ciany, ale jest rys majc swój pocztek w pod-

kopaniu i osabieniu fundamentów. Usuwajce si, wyjte

z podwalin spoecznych cegy chrzecijaskie, oto przyczyny —
jak wielu innych — tak i tego porysowania gmachu; spoe-

czestwo pozbawione jedynej dzi duchowo rozumnej, poza

racyonalizmem, podstawy, podstawy chrzecijaskiej, bdzi,
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baamuci i bredzi, jak w wielu innych, tak i w dziedzinie

sprawiedliwoci. Bezkarno jest prostem nastpstwem, coraz

g\\^atowniejszego wyrugowania nauki chrzecijaskiej przez

wyobraenia chwilowe i to do tego stopnia jest prawdziwem,

i w znacznej czci, w niezliczonych wypadkach, przypisa

j jedynie naley zacieraniu si przekonania przed innemi

chrzecijaskiego o wolnej woU czowieka, tem samem o jego

odpowiedzialnoci; gdzie niema w^olnej woli, tam winy by
nie moe, tam kara jest niesprawiedliwoci, zaprzeczenie tem

samem wolnej woli, czyli usunicie podstawy chrzecijaskiej,

bardzo susznie pociga za sob bezkarno. Liczne zaiste

przytoczybymy mogli przykady, pobaania i bezkarnoci,

wynikajce jedynie z zaprzeczenia wolnej woli czowieka, licz-

niejsze niewtphwie s przypadki popenionych zbrodni w sku-

tku zaparcia si jej. Wród mnogich przykadów bezkarnoci,

w które nasze czasy obfituj, opowiadano nam jeden, godny

swoj potwornoci szczególnej uwagi. W Neapolu suca
pewnej ksiny ukrada wspaniae jej brylanty, w zmowie

z jakim Frontinem, który zapanowa nad jej sercem; stawiona

przed sd, uniewinnion zostaa, gdy sdziowie uznali, e
niepodobna jej byo oprze si podwójnemu urokowi: mioci

i brylantów. Dokd podobna nauka doprowadzi moe, atwo

poj, wiedzc, jak ludzie skonni s zawsze ulega tym dwom
urokom. Midzy mioci a brylantami znajduje si bezsprze-

cznie caa skala przestpstw i zbrodni! Czy owe powody

neapolitaskiego sdu nie wprowadzaj nas ju w krain ab-

surdum, owego absurdum, do którego zaw.sze doj si musi

we wszystkiem, lecz przedewszystkiem w wyrokach o spra-

wach ludzkich, skoro odepchnie si zasad wolnej woU.

Bezkarno wynikajca z osabienia i podkopania prze-

kona religijnych, najdalej w swoich nastpstwach siga, bo

nastaje w chwilach, w których religia najmniej dziaa na lu-

dzi, na ich namitnoci, w których jest zupenie w tej mierze

bezsiln; wicej ni w innych, w takich okresach ludzkoci
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winnaby sprawiedliwo ju dla samego bezpieczestwa spo-

eczestwa poskramia, ukróca, a wic kara i karci ze

skonnoci czowieka, a Montesuieu, który raczej przemawia

za agodnoci, jak za surowoci ustaw, mówi: moins la re-

ligion sera reprimante, plus les lois civiles doivent reprimer,

tymczasem zwizek istniejcy midzy czynnikami niszczcymi

jest tak cisy, e wanie bezwyznaniowo i bezkarno spo-

tkay si z sob w naszych czasach i e wtedy, kiedy religia

przestaa by poskramiajc, prawa jednoczenie stay si

niezdolnemi poskramia.

Gownem jednak znamieniem nowoczesnej bezkarnoci,

na które szczególn zwróci chcemy uwag, bo ono wanie
wykazuje jej chorobHwo, nie jest wcale mniejsza lub wik-
sza agodno ustaw, lecz zastosowanie, sowem wykonanie.

Wiadoma jest i niezaprzeczona to prawda, e nie da si nic

bezwzgldnego powiedzie o surowoci praw, zalen ona jest

od tysica okolicznoci, od khmatu, obyczajów, stanu spoe-

czestw; lecz ich zastosowanie i wykonanie jest bezwzgldn
prawd i jednem z ogniw stowarzyszenia ludzkiego; a wa-
nie w zastosowaniu i wykonaniu coraz v/icej rozwielmonia

si bezkarno i to do tego stopnia, e równa surowe ustawy

z agodnemi, a nawet staje si krzyczcem i gorszcem ich

zaprzeczeniem. Lepiej stokro nie mie i nie pisa ustaw^, jak

eby one suy miay bezkarnoci i powtórnie przytoczymy

tu gbokiego w tych rzeczach myliciela. Montesuieu, który

sam nie w jednym kierunku da pocztek wyobraeniom i po-

jciom dzisiejszym, mówi: Qu'on examine la cause de tous les

reldchemens, on verra q'elle vient de VimpuniU des crimes, et

non pas de la moderation des peines.

Rzecz godna uwagi, e w czasach, w których tak si

wzmogo wyobraenie o potdze pastwa, rozszerza si bez-

karno, e w czasach, w których polityka nic nie stracia ze

swej bezwzgldnoci, sprawiedUwo staje si uwzgldniajc,

agodnieje i sabnie. A przecie jeeli bezwzgldno w poli-

27
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tyce konieczn jest dla bezpieczestwa pastwa, to tem ko-

nieczniejsz jest bezwzgldno sprawiedliwoci. Nie moemy
inaczej nazwa bezkarnoci, jak tylko zamachem na spoe-

czestwo, bo ju bez wzgldu na wszelkie duchowe wyobra-

enia i prawa, widoczn jest rzecz, e wymiar sprawiedli-

woci, e jej nastpstwo kara, jest niezbdn dla bezpiecze-

stwa spoeczestw: bezkarno wic, która si wylga pod

wpywem przewaajcych dzi wyobrae, jest zamachem

spoeczestwa na siebie, jest dalszem dzieem zniszczenia.

Prawda to tak jasna, tak przejmujca, e j kady wyszy
umys, choby najwicej i najsilniej idcy z prdem nowo-

czesnym dostrzega. Wybornem, znakomitem do tegoczesnej

bezkarnoci objanieniem pozostanie mowa ks. Bismarcka

przy rozprawach o zniesieniu kary mierci. Czowiek ten,

który rk olbrzyma popchn skarowaciae plemi w nieje"

dnym niszczcym kierunku, jasno zapatrywa si przecie na

chorob bezkarnoci i pitnowa j wyrazami zdradzajcymi

wyszy umys. Dostrzeg on — to jego sowa — e w caem
usposobieniu tych, którzy przemawiaj za zniesieniem kary

mierci, przewaa chorobliwa troska otoczenia wiksz opiek,

przestpcy, nili ofiary. A dalej doda: »owa obawa odpowie-

dzialnoci, gdy idzie o skazanie na mier bliniego, jest cho-

rob naszych czasów wci grasujc, która dosiga szczy-

tów spoecznej hierarchii; niemniej jednak susznie i logicz-

nie inaczej nazwa jej nie mog, jak tylko niezdrow czuiost-

kowoci obecnej epoki*. Widzia wic ten przenikliwy umys
jasno, wszy.stkie strony tej sprawy, dostrzeg, e skonnoci
wieku byo osanianie przestpcy, ze szkod ofiary, e ago-

dno bya tylko obaw odpowiedzialnoci i zapewne niepo-

pularnocL i e pobaanie byo tylko chorobliw, zmysow
czuostkowoci, nie za si duchow lub cnot; lecz czego

moe ks. Bismark nie domyla si, oto, e nowoczesna bez-

karno ma gbsz przyczyn i e nie jest czem innem, jak

tylko w znacznej mierze na.stpstwem pomiatania i pogwa-



— 419 —

ceni zasady prawa w wielkiej dziedzinie spraw ludzkich, e
wypowiedziane czy nie, lecz wykonywane sowa »sia przed

prawem «, musiay doprowadzi w dziedzinie sprawiedliwoci

spoecznej do bezkarnoci, bo zwizek rzeczy ludzkich i ich

na siebie oddziaywanie nie jest i nie moe by pozbawione

kary, bo w tej dziedzinie nie panuje ani na chwil bezkar-

no, a zabicie uczucia prawa w wiecie si, pomieszao, zni-

weczyo ub osabio dziaanie prawa we wszystkich kierun-

kach. A tak zbyt czsto widzie mona jasno, a przecie dzia-

a na korzy ciemnoci, nawet podkopywa wasne dzieo,

bo zaiste adne, choby najpotniejsze pastwo nie obejdzie

si bez sprawiedliwoci i wymiaru kary, a bezkarno grozi

mu bdzie zawsze upadkiem podobnym do upadku Polski.

Sia przed prawem i bezkarno rodzone to siostrzyce,

które, cokolwiekby czyniono, aby je rozczy, podadz sobie

zawsze rce, bo jak mówi indyjski filozof: » Niech tylko nie-

dony monarcha przestanie kara, a skoczy si na tern,

e silniejszy usmay sabszego «.

II.

Brakoby zakoczenia poprzedzajcych uwag, gdybymy
nie rozwayli, w jaki sposób objawia si plaga bezkarnoci

w tym kraju polskim, który zamieszkujemy, w Galicyi. Naj-

lepiej zbada mona wszelki objaw spoeczny na wasnym
gruncie. Przypatrzmy si wic, jak bezkarno wyglda w kóku
rodzinnem.

Szczególnym zbiegiem okohcznoci, który moe naley

przypisa wyjtkowemu uzdolnieniu Gahcyi do gromadzenia

w sobie wielu niedorzecznoci i wielu niedostw, bezkarno
rozkwitajca w niej, jest tworem potrójnej bezkarnoci; skada

si na ni, dawna bezkarno polska, tkwica w usposobieniu

narodowem, nowoczesna humanitarno-wolnomylna, bdca
27*
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naleciaoci z zewntrz, a któr jak kad naleciao mamy
niezwyky dar przyswajania sobie, i nareszcie, nieco od tej

dawniejsza, pokrewna jej, dobrze nam znana bezkarno biu-

rokratyczno - austryacka, uzbrojona formalnociami i przewle-

kociami.

Mia bdzie przyszo, jeeli do wszystkich wad i nie-

dorzecznoci bujajcych na ziemi galicyjskiej, przyczy si

chwast potrójnej bezkarnoci i rozpleni si swobodnie; przy-

jemnych wtedy chwil doczekamy si, a przyjemniejsze jeszcze

zgotujemy przyszemu pokoleniu i wtedy historya — jeeli

wogóle historya nami trudni si bdzie — powie niewtpli-

wie, emy niczego nie zaniechali, aby utworzy tu najnie-

znoniejszy, a zarazem najnierozumniejszy stan rzeczy.

Na dobrze uprawionym gruncie bezkarnoci staropolskiej,

podlanym jadem biurokratycznym, namacalnie i najwyraniej

a bardzo dotkliwie, rozkwita u nas bezkarno nowoczesna,

ochraniana i pielgnowana starannie przez wyobraenia i po-

jcia humanitarno-filantropijne. Do czego nas doprowadzia

nasza dawna staropolska bezkarno, wiemy i zapewne dzi

nie mamy najmniejszej wtpliwoci o jej zgubnych skutkach;

jak nam przyszo zdolna zgotowa nowoczesna, o tem nie

mamy i mie nie moemy dokadnego pojcia, tak jak nigdy

niema si jasnego wyobraenia o nicoci.

Wielkie, bo te i wane zachodz rónice midzy sta-

ropolsk, poczciw a gupi bezkarnoci a nowoczesn bez-

czeln, opart na faszu, a tak gboko w s wych ostatecznych

celach demoniczn, wprowadzon do nas z zagranicy i prze-

pacon przez nas z drugiej rki, jak zwykle przepacamy

kosztem resztek bytu wszystko, co tylko zagranica raczy nam
nadesa.

Dziwn bya polska bezkarno, nie byo w jej pocho-

dzeniu ani troch demonizmu, ani troch zoci, byo tylko

wiele dobrodusznoci, niedostwa, mikkoci, nieporadnoci

i bezadu szlacheckiego; nie bya ona skutkiem ani nauk faszy-
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wych, ani skrzywienia poj lub zmysu uczciwoci; bya
przeciwnie niejalco samorodn, pociodzia v/prost z usposo-

bienia narodowego, a bodaj czy gównem jej ródem nie by
brali zdania, którym zawsze odznaczalimy si. Nasza zota

wolno i nasza szlachecka równo, jak w polityce dopro-

wadziy nas do niesychanych niedorzecznoci, tak samo
w dziedzinie sprawiedliwoci doprowadzi musiay do naj-

wyszej — bezkarnoci; nasza te bezkarno bya wycznie
szlacheck, a jak tyle innych zgubnych obyczajów i zwycza-

jów, bya powolnem, bezwiednem samobójstwem szlacheckiego

wiata, lecz nie miaa znamion morderstwa wzgldem innych,

wyrzdzaUmy ni sami sobie, nie innym krzywd. Nigdy

i nigdzie nie usiowalimy i nie starahmy si dogmatyzowa
jej, wznosi do wysokoci zasady lub wzniosej nauki, staa

si ona u nas zwyczajem, który, jak mó\\'i Figaro, tak cz-

sto jest naduyciem, bya obyczajem, nad którym dla miego

spokoju i witej zgody nie zastanawiano si i który nie

oburza zbytecznie, lecz w gruncie w zaktku sumienia wie-

dziano dobrze, e bya ona niesusznoci i zem, aczkolwiek

nie domylano si, e bya zgubnym bdem. Co najwicej

bezkarno pochodzia w tem spoeczestwie na avskro chrze-

cijaskiem moe z mylnego pojcia, raczej z pomieszania

wyobrae o przebaczeniu i pobaaniu. — Jeeli w naszej

bezkarnoci byo co bezadnego i niedonego, to zarazem

byo co serdecznego, byo bd co bd co nietylko szla-

checkiego, ale i szlachetnego. Towarzyszya jej mikko i sa-

bo w polityce, która take z wielk szkod sprawy pubhcz-

nej nigdy nie umiaa by ani bezwzgldn, ani karcc; jak

w polityce, tak i w sprawiedhwoci brak byo u nas zawsze

zakoczenia, nie umielimy korzysta ze zwycistw, ani te
wymierza kary za zbrodnie i przestpstwa. Szkodzilimy sami

sobie i jak powoh niedostwo w polityce, tak samo bezkar-

no w dziedzinie sprawiedhwoci doprowadziy nas do upadku,

do utraty bytu samoistnego.
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Inn, innej treci i pochodzenia jest bezkarno nowo-

czesna, towarzyszca jak tyle innych potworów, zwyciskiemu

pochodowi wohiomylnoci. Jest ona podem skrzywienia zmy-

su uczciwoci, ma w sobie co szataskiego i niszczcego,

ma t si rozkadow, która dosiga szpiku koci spoecze-
stwa, nie pochodzi z usposobienia lub istoty tego lub owego

narodu, lecz jest wypywem dzisiejszych ogólnych poj, sta-

wia si zuchwale, jako nauka, jako zasada, i narzuca si ze

zdradzieck obud, jako nowy niszczcy ywio, pod zason
mioci, szlachetnoci, ludzkoci. Wanie to wyrozumowanie

dzisiejsze bezkarnoci, to stawianie jej, jako zasady penej

szlachetnoci i wzniosoci, stanowi jej niebezpieczestwo, jej

zgubno, jej nierównie wiksz szkodliwo od staropolskiej;

widocznem tu jest bowiem denie równajce zatarcia rónicy

midzy zem a dobrem, tern samem wytpienia w korzeniu

pojcia duchowego i rehgijnego. Kiedy polska bezkarno
w miejscu prawa stawia sabo, nowoczesna w miejscu

prawa stawia si , tam bya sabo przed prawem,
tu jest sia przed prawem. Bezkarno te nowoczesna

nie rozbija ju tylko polityczny ustrój, lecz podstawy spo-

eczne, ad duchowy i chrzecijaski, zacierajc pojcie spra-

wiedliwoci; w gruncie nie tyle w niej jest mioci i litoci

dla winowajcy, jak nienawici i zoci do samego spoe-

czestwa i do istniejcego porzdku rzeczy, tak w dziedzi-

nie duchowej, jak spoecznej; jak wielce tem samem niebez-

pieczn jest dla nas, nie trudno dostrzedz, grozi ona ostat-

kom naszego bytu, bo tak dobrze ustrojowi spoecznemu, jak

podstawie chrzecijaskiej, ma w sobie, jak wszystwie pody
wolnomylnoci dziwn moc rozsadzania nas, a jeeli staro-

polska doprowadzia nas do utraty bytu samoistnego, to nie-

wtpliwie nowoczesna najdzielniej przyczyni si moe do

zguby narodowego. Z wszystkich darów wolnomylnoci ten

jest jednym z najniebezpieczniejszych, najzdradUwszych ju
dla tego samego, e czc si z wrodzon do bezkarnoci
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historyczn skonnoci nasz i z tak dugo przeciw nam
stosowan w Galicyi bezkarnoci przez rzd biurokratyczny,

wytwarza potrójny a potworny ciwast, którego zatrut woni
niepodobna nam bezkarnie dla naszego zdrowia oddycha.

Wpyw nie cakiem jeszcze wygasy dawnycli rzdów
biurokratycznych, jest tu take widocznym. Pierwszym nie-

wtpliwie apostoem dzisiejszego Hberalizmu u nas bya biu-

rokracya austryacka; rzecz godna zastanowienia, e tyle do-

znawszy zego od niej, tyle przecie od niej przyjlimy.

Krzewicielem wszystkich zgubnych, faszywych i skrzywionych

wyobrae by w Galicyi zastp urzdniczy. Zgbiajc stan

umysów w Galicyi, zastanawiajc si nad usposobieniem tego

kraju, wszdzie i zawsze dotrze mona do zowrogiego wpy-

wu biurokracyi; poskroba Galicy, a doskroba si mona
wyobrae, narowów, naogów i naleciaoci przyniesionych

przez biurokracy austryacka i jest to moe najgówniejsza

przyczyna zjaowienia galicyjskiego gruntu. Biurokracya przy-

sposobia nas take do nowoczesnej bezkarnoci, tylko, e jej

bezkarno bya jedn z najgorszych, najohydniejszych, naj-

potworniejszych, bo bya stronnicz i jednostronn, a przecie

okrywajc si ju paszczem ludzkoci; jak w caem dzia-

aniu biurokracyi, tak i w bezkarnoci przez ni zaprowa-

dzonej, tkwia nienawi do wszystkiego, co wysze, nietylko

do wszystkiego, co szlacheckie, ale take do wszystkiego, co

szlachetne, i bya ona zemst, uprawnionym socyalizmem.

Przez dugie lata sprawiedliwo w GaUcyi bya broni w rku

kasty biurokratycznej, a nareszcie bezkarno znalaza swój

ostatni a srogi wyraz w strasznych a na wieki pamitnych

zbrodniczych wypadkach 1846 r., osonitych przed kar, nie-

stety zbyt wysok powag. Wtedy nietylko e zbrodni nie

karano, ale wynagradzano j. Potem im kto wyej sta spo-

ecznie, tern pewniejszym móg by, i wyrzdzona mu krzy-

wda ujdzie bezkarnie. Karol II, widzc stawionego pod pr-

gierz, zapyta, za co go karano, a gdy mu odpowiedziano,
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ze za paszkAvil na ministrów, odpar: » Gupiec, czemu go

na mnie nie napisa, byliby go uniewinnili « . W pooeniu Icróla

angielskiego znajdoway si przez dugie lata u nas wysze
warstwy, a bodaj czy i dzi jeszcze w wielu wypadkach nie

zwycia ten duch niechci i zazdroci, bodaj czy i dzi je-

szcze, mianowicie w stosunkach wiejskich nie pojawia si pod

ksztatem bezkarnoci stary duch biurokracyi austryackiej.

Widzimy wic, e Galicya nie z jednej, ale z rónych stron

podkopwan i nurtowan jest przez prdy bezkarnoci, a by
moe, e std pochodzi jej niemoc.

W ogólnym ukadzie wiata i spraw ludzkich, nie naley

bra w rachub, kto kar wymierza, to tylko pewna, e bez

niej obej si nie mona, e przyj musi i speni swoje

posannictwo, a zaiste nie trudno, nawet bez mistycznych po-

rywów, dostrzedz cisego, ba loicznego zwizku, midzy na-

sz dawn bezkarnoci i srogiemi karami, któremi zostahmy

oehostani.

Kto pooy tam szerzcej si znowu gównie w czci
Polski austryackiej, wszechstronnej bezkarnoci, kto przeszko-

dzi rozplenianiu si tego chwastu, pielgnowanego z kilku na-
,

raz stron? Hart ducha pubhcznego lub nikt. Tak jest niewt-

pliwie, bo prdy czasu s silne, a my jestemy zbyt sabymi

i skrpowanymi, aby si im oprze, jeeli nie zdoamy wy-

doby z siebie samych siy, któraby posuya za tam sze-

rzcemu si zemu. Niestety daleko do tego! A tymczasem

nastpstwa nieuniknione bezkarnoci coraz to zbliaj si do

nas i coraz dotkliwiej czu si nam daj. Niema w tem nic

dziwnego, bo, jak widzimy, s w naszem spoeczestwie do-

stateczne powody, aby si ona rozwielmonia, gdy z drugiej

strony niema ywioów do skutecznej z ni walki, wszdzie

te i we wszystkich stosunkach dziaa ona rozkadowo na

resztki ustroju spoecznego, na szcztki naszego ducha pu-

blicznego.

Po wsiach czu si ona daje najdotkliwiej i walczy
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z ni wypada zbyt czsto bezowocnie, we wszystkich kierun-

kach ycia ziemiaskiego, a nawet uczciwy i sprawiedliwy,

sprysty zarzd nie móg jej ostatecznie zwalczy. Doskonay

jej obraz przedstawia Fredro (syn) w mowie marszaka po-

wiatowego z Obcych ywioów, a nie pomylimy si,

twierdzc, e bezkarno staa si jedn z gównych przyczyn

wstrzymania rozwoju i najwaniejsz przeszkod postpu

w naszych ziemiaskich stosunkach.

Przechodzc ze wsi do miast, dostrzegamy na kadym
kroku zbyt widoczne owoce bezkarnoci. W znacznej czci
z jej przyczyny mno si pienine klski. Przestpstwa w tej

dziedzinie w skutkach swych nieraz równe zbrodniom, nie-

tylko niszcz kieszenie, ale take zmys uczciwoci, kadej

upadoci towarzyszy upado sumienia publicznego, a jedna

przewysza drug niedorzecznoci, lekkomylnoci, ohyd.

W kadej takiej klsce, wszyscy trac, traci ogó, trac po-

jedyncze osoby, traci uczciwo pubUczna, trac jej sprawcy,

a jak dotd, zyskuje jedynie i podnosi zuchwale czoo bez-

karno.
W wielu wypadkach w zdumiewajcy sposób przycho-

dzi jej w pomoc przewleko postpowania sdowego. Tam,

gdzie nawet pobaliwa dzisiejsza opinia publiczna oburza si

na winowajc, przeciganie sprawy, przeduanie jej staje si

przeciwdziaaniem. Cay kraj zajty by ywo spraw Banasia,

oburzenie byo suszne i niemae, przeraenie rzeczywiste,

przeszed rok, kara jeszcze nie bya wymierzona, przykad

jeszcze nie dany, a przecie ten Bana strzela do Boga, a co

tylko nie zabi ksidza; moe wanie dlatego, e do Boga

strzela, a w ksidza mierzy.

W innych wypadkach nierównie mniej niezwykych,

nizko kary zdaje si by jej urgowiskiem i cay tok sprawy

zamiast potpieniem, staje si poniekd zacht dla owych

nieszczliwych, szukajcych bd co bd ratunku, czy te

dla miaych, chccych jakbd cen i jakbd drog, choby
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przez krymina, doj do dzisiejszego boyszcza, do majtlfu.

Bylimy wreszcie wiadkami szau bezkarnoci, kiedy dla tych,

co na ka zasuyli, szukano miejsc w Panteonie narodo-

wym, a tak kiedy jedno tylko mogo by zdanie o winie,

objawio si podwójnie sumienie spoeczestwa.

Jest rodzaj odrbny zbrodniarzy, dla których dzi zgoa

kary niema, s to zbrodniarze prawni, trzymajcy si zrcznie

a obudnie litery ustawy i strzelajcy z poza niej jak z poza

potu do jednostek i do sprawiedliwoci. Ohydny ten gatu-

nek, wszdzie i zawsze istnia, lecz nigdy moe tak miao
i bezczelnie nie wznosi w gór czoa, jak w nowoczesnych

czasach, bo dawniej wisiao nad nim potpienie ze strony

uczciwych ludzi, a ono miao swoj przygniatajc wag.
Prawny zbrodniarz nietylko wznosi si ponad sprawiedliwo,

ale namiewa si z niej. Jest to plaga, przeciw której skute-

cznie dziaa moe tylko sumienie spoeczestwa.

U nas niestety czu si daje jego brak. — U nas te
bezkarno jest wszechstronn i niczem nie krpowan, staje

si zaraUw, z dziedziny sprawiedliwoci przenosi si w inne.

Uywa jej dobrodziejstw niedostwo polityczne, które tak

rozczulajc a szczególn opiek ogóu cieszy si. Mona u nas

bezkarnie przepdzi cay ywot w sprawach publicznych, nie

zdziaawszy nic, nie zrobiwszy nic, nie odznaczywszy si ni-

czem, prócz miesznociami i niedorzecznociami! Mierno,
nijako, bezbarwno s warunkami wzbudzajcymi zaufanie.

Wybracy mog bezkarnie drzema lata cae na awach obrad

publicznych, a powtórne, ba niewyczerpane zaufanie wybor-

ców zapewnia bezkarno ich nicoci. Mierno i nezdarno
odpowiadaj widocznie najlepiej uzdolnieniu i usposobieniu

ogóu; w bezporedniem te nastpstwie owej bezkarnoci,

niedostwo i niedorzeczno rozwielmoniy si na niwie ga-

licyjskiej tak, e przed wszelk inn prac twórcz, trzebaby

si zabra do herkulesowego dziea wyczyszczenia z nich pu-

blicznych stajni i obór.
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Najwikszej, bo nieograniczonej bezkarnoci uywa u nas

gupota we wszystkich kierunkach i na wszystkich polach,

w pohtyce, w samorzdzie, w gospodarczych sprawach, w szko-

ach, w hteraturze, szczególniej w dziennikarstwie; rozsiada

si swobodnie, nawet zuchwale wszdzie i zawsze. Kara gu-

poty u nas nietylko e nikt nie mie, ale nikt nawet nie umie;

»kto jest bez winy, niech rzuci na ni kamieniem «, zdaje si

by godem pokolenia. Mona u nas popeni tysice niedo-

rzecznoci, da sobie wiadectwo najpikniej rozwinitej nie-

udolnoci, przecie by zdolnym do wszystkiego i do wszyst-

kiego powoanym. Niesychan te jest w skutku zasaniajcej

j bezkarnoci, sia niedorzecznoci u nas i zaprawd wobec

jej powodze sprawiedliwo zakry musi zasmucone obhcze.

W rozbujaniu swem gupota u nas staje si figlarn i zmyln,
i rzec mona, e obdarzona jest pewnym sprytem, tym przy-

najmniej, który zapewnia powodzenie. Szczcie daje rozum!

Nigdzie jednak niedorzeczno nie stwierdzia si tak

zuchwale i nie grasowaa i nie grasuje jeszcze tak bezkarnie,

jak w naszem dziennikarstwie; prawdziwe to pole jej zwy-

ciskich popisów. I przyzna trzeba, e ta bezkarno wcale

nie jest stronnicz, bez rónicy zasad i przekona stronnictw

i obozów, zasania ona nieuctwo ,
niedostwo, niezdarno

i nud w dziedzinie publicystyki i dziennikarstwa. Na wszyst-

kie te zbrodnie niema u nas kary! Czy w publicznoci brak

jest zastanowienia, czy sdu, czy odwagi, czy rozumu? Nie

wiemy doprawdy, ale to pewna, e niema kraju, w którymby

ludzie daU si tru drukowanemi niedorzecznociami i po-

zwalaU zabija si drukowanemi nudziarstwami, z tak cier-

pliwoci i dobrodusznoci. Jeste i tu owa przypisywana

nam potrzeba i dza mczestwa?! W zadawaniu tych mk
rozumowi i rozsdkowi celowao i celuje wci nasze dzien-

nikarstwo poslpowo-wolnomylne. Sadzi si ono na okazy

niedorzecznoci i pod tym wzgldem doszo do tego stopnia

doskonaoci, który ju w swoim rodzaju jest znakomitoci.
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Nie ma ono ju gupstwa do wydrukowania, kade jest tylko

przedrukiem.

Gdyby nie inne, to estetyczny wzgld, e u nas w obo-

zie zachowawczym nierównie jest przecie mniej pógówków
i drukowanych niedorzecznoci, skoni musi mylcego czo-

wieka do sprzyjania mu lub naleenia do niego. By moe
jednak, e obóz ten mniej obfituje w te okazy jedynie dla-

tego, e jest raniej Ucznym, bo to pewna, e, jeeU w wolno-

mylno-postpowym jest ich nierównie wicej, to w zacho-

wawczym pojawiay si doskonalsze.

Wszdzie papier jest cierpliwym, nigdzie doprawdy do

tego stopnia, jak u nas. I jake nie ma by cierpliwym, skoro

wyrozumiao publicznoci jest bez granic, skoro bezkarno

dla drukowanych niedorzecznoci jest bezmiern.

Jak niema u nas ducha publicznego, któryby kara nie-

godziwoci i nikczemnoci, tak te niema rozumu publicznego,

któryby karci wybryki i niedorzecznoci. Bezkarno jest u nas

nastpstwem braku tych dwóch najwyszych sdziów.

Gdyby bezkarno ograniczaa si do niedorzecznoci

i nudów drukowanych, byoby to ostatecznie rzecz smaku

i przeszlibymy do porzdku dziennego nad galicyjskim; lecz

tak nie jest, pod tymi kwiatami tak wonnymi dla Galicyan

ukrywa si w, mija i jadowita ropucha, a wielk, niesy-

chan i niepojt jest bezkarno dla tych potworów, dla dru-

kowanych niegodziwoci, otrostw i nikczemnoci, staje si ona

powszechn, ogóln, gorszc, w wysokim stopniu rozstraja-

jc; niema w naszem spoeczestwie kary na drukowane

przestpstwa, niema jej dostatecznej w prawodawstwie, niema

w wyrokach sdów przysigych. Powiedzia to ju Stanisaw

Tarnowski w rozprawie Królowa Opinia, która, jak kto rzek,

bya czynem wyjtkowym, czynem odwagi. Wykaza tam opa-

kan nasz bezsilno wobec drukowanych potwornoci i dzien-

nikarskicli nikczemnoci. Zakoczenie gonej, gorszcej spra-

wy, midzy dwoma dziennikarzami. Dobrzaskim i Rogoszeni.
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która natchna po czci Tarnowskiego, stao si przykadem

zuciwaej a wszecistronnej bezkarnoci. Krzywdzcy si wza-

jemnie, sami sobie darowali wzajemnie winy, sdy nie do-

ciekay ich, królowa opinia, jak to przewidzia Tarnowski,

przebaczya je i rozgrzeszya z nicli. Dzienniki tych panów

czytaa dalej pubhczno z równem jak dawniej zajciem

i wiar, z wikszem zaciekawieniem, ludzie zacni zamilkli

i nic si nie zmienio w Galicyi, przybya tylko jedna gah-

cyjska bezkarno wicej. I có dziwnego, e spoeczestwo,

które do tego stopnia samo szanowa si nie umie, cigao
na siebie coraz wiksze zniewagi i obelgi i e nie zdoajc

kara niegodnej i haniebnej publicystyki, dostawao bezkarnie

policzki, bo zaproszenia na przedpat pism, wywieszajcych

czelnie nazwiska, za które wypadaoby si rumieni. Zamiast

oburza si na ni, ogó zdawa si by rozmiowanym

w owych zapasach i igrzyskach, a jak cesarze rzymscy dla

zabawy wychowywali i ksztacih gladyatorów i dzikie zwie-

rzta, tak Cezar nasz, pubhczno galicyjska, wychowywaa

i ksztacia dla swej rozrywki szermierzy pióra wadajcych

potwarz, obelg i walczcych z sob kad inn prócz szla-

chetnej broni.

Nieszczsne, a gorszce stosunki dziennikarstwa galicyj-

skiego oddziaay najzgubniej na ducha publicznego i uczyniy

go niezdolnym do karcenia; cige obcowanie z nikczemnoci

i niedorzecznoci rozstroio ogó tem wicej, e u nas po-

mimo tylu niezrcznych, a dowiedzionych naduy dziennikar-

stwa, wierz jeszcze lepo w to, co drukowane, a chocia tak

mao czytaj, czytaj przecie to, co niegodziwe, a to, co nie-

godziwe, byle drukowane, ma wiele u nas powabu i uroku.

Dobroduszno do tego stopnia jest posunit, e pubhcznie

wyraono zdanie, i praca dla narodu na tem polu winna

zmaza » mimowolne zboczenia modoci «.

Bezkarno wic w dziedzinie sprawiedhwoci tem nie-

bezpieczniejsz jest dla nas, e nie ma u nas powanej opinii
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publicznej. Dawniej karcenie z jej strony wynagradzao ponie-

kd bezkarno urzdow, dzi i tej siy zabrako sprawie-

dliwoci.

Mao majc do stracenia, nie powinnimy si naraa
na zmarnowanie resztek mienia. Dozwalajc bezkarnoci roz-

szerza si w naszem spoeczestwie, grub i niebezpieczn

rozpoczynamy gr, w której nas otry i szulery ograj. Nauki,

srogie nauki przeszoci nakazuj nam wystrzega si bez-

karnoci, tern wicej, gdy nowoczesna grozi rozsadzeniem tego,

co stanowi tre naszego bytu; nie zdoamy w dzisiejszych

czasach stawi jej zapory, jeeli nie wytworzymy sami w so-

bie silnego, penego hartu i mskoci uczciwego i powanego
sdu publicznego umiejcego kara. To jedno jest w naszej

mocy przeciw tej zarazie. Czy podoamy zadaniu? Nie mamy
odwagi zwtpi.

Jak najgorsze mamy przed sob przykady silnych i po-

tnych. Pobaanie rzdów dla stronnictw i sekt goszcych

jawnie zamiar zburzenia spoeczestwa i wywrócenia istnie-

jcego porzdku rzeczy, jest ostatnim i najwyszym wyrazem

bezkarnoci. Zezwalanie na szerzenie sowem i pismem, zgro-

madzeniami, stowarzyszeniami i pochodami nauk i dziaa
socyahstycznych i anarchistycznych, uprawnianie w pastwie

antypastwowych i antyspoecznych sekt, jest ze strony wa-
dzy i spoeczestwa, samobójcz bezkarnoci. Jak wszystkie

niedorzecznoci, tak i bezkarno wywoaa wczeniej czy pó-

niej przeciwdziaanie tem straszniejsze, im ze duej szale

bdzie; a niech nikt si nie dziwi, e uczciwi ludzie ochoczo

podadz mu rk, choby ono miao by krwawem i okru-

tnem, ze bowiem przebiera zaczyna miar we wszystkich

kierunkach tak, e nie widzi si ratunku, jak tylko w przeciw-

dziaaniu, tak dobrze w dziedzinie spoecznej i politycznej,

jak w dziedzinie sprawiedliwoci, a u nas przed innemi w prze-

ciwdziaaniu rozumu przeciw niedorzecznoci, które oby czem-

prdzej nastao.
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JÓZEF SZUJSKI.

O FASZYWEJ HI8T0RYI JAKO MISTRZYNI FASZYWEJ

POLITYKI.

z powodu artykuu p. L. Wolskiego pod tytuem: „Dyagnoza".

W ostatnim Roczniku Albumu Rapperswylskiego, wród
rónych artykuów wierszem i proz, znajdujemy jeden, który

nas szczególniej zaj. Jest to artyku p. Wolskiego p. t. »Dya-

gnoza«. Owa »Dyagnoza« jest ni mniej ni wicej, jak skro-

mnem przedsiwziciem wykazania: 1) e duch narodowy

polski upada; 2) e przyczyn tego jest rzucenie si ludzi

chodnych i rozwanych na najwitsze uczucia, myli i wy-

obraenia narodu, wyszydzenie ich i zdeptanie, aby spoe-

czestwu da zupenie inny kierunek; 3) e to nadanie no-

wego kierunku zostao przyjtem przez wikszo spoecze-

stwa, a std naród jest w oczywistym nieustannym upadku;

4) e ci chodni i rozwani ludzie sponiewierawszy uczucia

obecne, z kolei wzili si do przeszoci, aby i w niej zohy-
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dzi wszystko, co naród podnosio i wiar w przyszo mu
dawao.

Dawszy tak podstaw rozprawie, przechodzi autor do

szerszego rozwinicia czwartego punktu. Nowsza szkoa iisto-

ryków, dowodzi on, nie wynalaza ani nowej metody kryty-

cznej, ani nie usuna dawnego poetycznego na przeszo
zapatrywania: ona tylko rozwiniciem do przesady twierdze-

nia: Polska upada przez to, e ani nie umiaa, ani nie cticiala

silnego wytworzy rzdu (twierdzenia w gruncie faszywego,

bo przyczyn upadku byo tylko niepowoanie ludu do oby-

watelstwa), pragnie zohydzi przeszo, zakry wszystkie jej

strony dodatnie, które na rozwiniciu zasady wolnoci i uszczu-

planiu siy rzdowej polegaj.

Tyle jest sów ewangelii p. Wolskiego, o której znowu

powiedzie musimy, e nie nowa wcale, e syszelimy j
wielekro razy. Oczywicie nie braknie i konkluzyi. Chodni

i rozwani chc zohydzi tradycye wolnoci, a wie naród

do- ultramontanizmu i reakcyi! — zamiast do anarchii i bez-

wyznaniowoci . .

.

W zamiarze i zakroju jest. jak szanowny czytelnik widzi,

artyku p. Wolskiego filozofi historyi polskiej, rozwietli ma-

jc z góry wszelkie jej trudnoci. Nowa to rzecz w jego za-

wodzie, gdy nie syszelimy dotd, aby si trudni history.

Ale p. Wolski nalea zawsze do ludzi, podejmujcych rzeczy

trudne i piszcych Fausta za jednym haustem natchnienia.

Daje mu to polot i okrgo, która nie zawsze mozolnym

studyom towarzyszy. Wszake, chcc nie chcc musi si pod-

da krytyce, pochodzcej od czowieka przekonanego o tru-

dnoci ryczatowego historyozofowania o narodzie, którego

dzieje, mimo ustawicznych i mozolnych studyów, tak mao
dotd postpiy.

Chocia te p. Wolski nazywa komunaem szukanie

prawdy dla prawdy, a nowsz historyczn szko odsdza od

tego znamienia umiejtnego, pozwoh jednak, e z tego »ko-
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munau« wyjdziemy, i ile monoci badawcz metod szu-

ka bdziemy podstawy jego myli i rónicy jego myli od

naszej.

Bez wielkiej bystroci dostrzedz mona atwo tej pod-

stawnej myli, na której si cae jego opiera rozumowanie.

Powtarza j bardzo dobitnie w dwóch miejscach. Raz na

stronnicy 252, gdzie mówi: » Kierunek, którym idzie naród,

nie zaley od jego wolnego wyboru, jest on koniecznym re-

zultatem wrodzonego charakteru i temperamentu, uformowa-

nego przez wpywy dziaajce na jego kolebk, otaczajce go

wtedy, gdy zostawa jeszcze na onie natury. Póniejsze oko-

licznoci zewntrzne mog wprawdzie zmodyfikowa to i owo,

poniewa jednak potny popd wewntrzny nieprzerwanie

w tej samej prze dyrekcyi, przeto ogólny kierunek narodo-

wych dziejów pozostaje niezmiennym «.

Drugi raz na stronnicy 262: » Naród kady dziaa tak,

jak w miar indywidualnoci swojej i charakteru dziaa

musi. Przynosi on ze sob na wiat spltane nierozdzielne

zarody swej potgi i saboci, swych zasug i grzechów, swej

wielkoci i swego upadku . . . Czy co innego dzieje si z je-

dnostkami? U tej nadmiar uczuciowoci sprowadzi chorob

sercow, tamta niezmordowan czynnoci doczekaa si ner-

wowego paraliu, a przecie to samo, co tak opakane wy-

woao skutki, stanowi zarazem gówn tre ycia tych osób,

zasug jego i ostateczn racy«.

Wierny odkryciu, e narody maj fatalne przyrodzone

kierunki, które rozwijaj, p. Ludwik Wolski nie szuka dugo

przyrodzonego kierunku Polaków: Lelewel, Moraczewski

i Szmitt powiedzieh mu, e jest nim wolno, w przeciwie-

stwie do rzdu. Gdyby si jednak p. Wolski poradzi ju nie

historycznej nowszej szkoy, ale jako czowiek, który si uczy

prawa i nauk spoecznych, rozczytywa w tem tylko, co mu
w badawczych swoich pracach podaje Lelewel, a moe zaj-

rza np. do neutralnego Roepla, przekonaby si, e mu tego

28
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charakteru fatalnego denia do wolnoci na ca history

polsk nie stanie, e charakteru tego w szczególnoci nie

zdoa wyprowadzi od jej kolebki. Odkd Polaków jako ta-

kich w dziejach widzimy, faktem jest, e nigdzie do nich ani

doczepi starych frazesów o zamiowaniu do wolnoci i demo-

kracyi sowiaskiej. Uzna zapewne p. Wolski, e historya na-

szego pastwa zaczyna si od Chrobrego, wie zapewne, e
od samego wyjcia na widowni historyczn wada u nas

elazne prawo ksice, organizacya wojskowa, palryarchalna

dynastyczno, wszystko rzeczy z wolnoci nie majce a-
dnego zwizku i nie dopuszczajce wolnoci. Bolesaw Chro-

bry i Wodzimierz W. wadn jednako, jednako Jarosaw

i Bolesaw miay. Tradycye monarchii Piastów sigaj spo-

radycznie w wiek Jagiellonów, w wiek królów elekcyjnych,

a najsilniejsza atrybucya tronu, prawo mianowania urzdników,

prawo dystrybutywy, istnieje do ostatka.

Wolno — miaoby to by dla ludzi owieconych no-

win? — wychodzi od Kocioa. Koció wybija wyom
w dawnem prawie ksicem przez immunitas dóbr swoici,

osób, instytucyi. Koció wiedzie do kraju osadnictwo na wol-

niejszem prawie niemieckiem. Koció uczy wieckich zdoby-

wa eksempcyjne przywileje. Koció z wieckim senatem

owadnwszy ster kraju za dwóch pierwszych Jagiellonów,

sieje w spoeczestwo pojcie, e król to tylko pierwszy urz-

dnik. Zasady statutów Mikoaja Trby odbijaj si w zasa-

dach szlachty republikaskiej, a Quincmtx Orzechowskiego, to

teorya poUtyczna, na której spocza budowa polskich wol-

noci.

Mniemam, e ta rzecz bdzie o tyle dla niektórych hi-

storyozofów now, o ile — przy ich niechciach do Kocioa —
nieprzyjemn. Przecie bya ona naturaln. W spoeczestwie

naszem modem, w porównaniu z zachodniem mao rozwi-

nitem i dowiadczonem politycznie, Koció jeden rozporz-

dza potg inteligencyi i cywilizacyi, wysz nawet od tej'
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któr rozporzdza tron; Koció górowa wpywem nad tron

i inteligency wieck, a Koció ten niós rednowieczn za-

sad o wyszoci sterownictwa moralnego nad sterownictwo

polityczne, o odpowiedzialnoci wadzy doczesnej przed pra-

wami wiecznemi. Niepodobna mie o to do niego pretensyi,

ale niepodobna take zaprzeczy, e, jeeli mamy szuka
w Polsce tradycyi wolnoci, to nie u jej kolebki, gdy Chrobry

niechccym poci zby wybija kaza, a miay niechccego

si zaprze swego posannictwa biskupa zabi, ale chyba od

tego Zbigniewa Olenickiego, co przywilej królewski da szla-

chcie na porbanie szablami. Gdyby te ci, co z historyi lu-

bi wyciga uintam essentiam i objawia j narodowi, chcieli

j zna, gdyby zechcieli czyta dyaryusze sejmowe i pisma

polityczne XVI. wieku, znalehby tam tego protoplast wol-

noci . .

.

A kiedy ju jestemy na drodze robienia niespodzianek,

to powiedzmy jeszcze na dowodach oparci, e jakby na nowe

poparcie, i wolno pochodzia od Kocioa, wszystkie gosy

ówczesne zdajce do jej ukrócenia, wszystkie czyny tego

kierunku zwracaj si w pierwszej hnii przeciw Kocioowi,

W walce z nim bywa Kazimierz W., w walce Kazimierz Ja-

gielloczyk, w walce polityk Ostroróg, w walce gowy róno-

wierców. Rónowiercy, przenoszcy »wolno niebezpieczn

nad bezpieczn niewol «, mówih o kociele, a nie o królu,

owiadczali si niejednokrotnie, aby król wzi w rk spraw

religii i stan na czele narodowego kocioa, t. j. zaprowa-

dzi w Polsce stosunki angielskie. Gotowi byli bez adnej

wtphwoci wzmocni wadz królewsk, byle król przeszed

w ich grono. Unus rex, una lex byo zasad ich wiernie goszon,

goszon przeciw kanonicznej wolnoci Kocioa, teutoskim

prawom miast, separatystycznemu stanowisku Litwy i Prus.

Jeeliby zatem p. Ludwik Wolski lub ktokolwiek z jego szkoy

po sympatyach rehgijnych chcia w ruchliwej szlachcie

XVI, wieku szuka protoplastów kierunku wolnoci, omyli si
28*
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grubo: byli to monarchici biblijni, walczcy przeciw instytu-

cyom, jakie zastali, aby uciemiy Koció, a podnie wadz
królewsk.

Ale idmy dalej. Moe rozwinicie instytucyi wolnej

elekcyi jest wcieleniem si idealnego kierunku wolnoci? Có
kiedy najwybitniejsi polityczni ludzie, szlachta, rónowiercy,

dyU za ycia Zygmunta Augusta do cienienia tego przy-

wileju i w tym kierunku ukadali projekta; kiedy po mierci

Zygmunta Augusta stronnictwo Firleja i rónowiercze pra-

gno ograniczenia elekcyi do wyboru króla przez posów,
kiedy idealna zasada viim przeprowadzon zostaa przez

stronnictwo katohckie, nie w innej nadziei, jak e w Warsza-

wie, stolicy katolickiego Mazowsza, wybór pójdzie zawsze po

myli Kocioa.

Ale i w dalszym cigu zmuszeni jestemy stale rozbija

historyczne inarzenia tych, którzy o historyi wicej marz, ni
wiedz. Spokojni oni zapewne ju teraz, e od elekcyi Hen-

ryka, od konfederacyi Warszawskiej, od Henrycyanów i paktów

konwentów naród nieustannie pielgnuje i rozwija wolno.
Niestety, mona to byo mówi, gdy za dobrych dawnych

czasów, uczylimy si historyi polskiej z piewów historycznych

J. U. Niemcewicza, ale nie dzisiaj. Dzisiaj wiemy, e ta wol-

no bya kamstwem: istot niewola i swawola; a jeeli kie-

runkiem w historyi nazywa si nie to, co stoi i nie porusza

si, ale to, co dy, co chce zmiany i ruchu, to epok t na-

leaoby nazwa nie epok kierunku wolnoci, bo ta zdobyt

bya do ostatnich granic, ale epok nieustannej rewolucyi

wadzy przeciw formie zastygej, która rzdzie nie pozwalaa.

Potrzeba tu bodaj kilka dostarczy dowodów. Otó to,

co ludzie na kredyt starych kompendyów nazywa lubi kie-

runkiem nieustannym wolnoci, narodowi polskiemu od ko-

lebki towarzyszcym, rozwinite w szkole Kocioa, rozgo-

rczkowane \w dobie reformacyi, nie ujte w formy przez

przedwczesn mier Zygmunta Augusta, który nie tniul ju
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czasu wieo dokonanej federacyi narodów da silniejszej

wizi uregulowanego, jednym rzdem, skarbem i wojskiem

opatrzonego pastwa: sformuowao si samo, jak umiao
i mogo, w gorczkowej chwili bezkrólewia pierwszego, wród
licytacyi stronnictw ubiegajcych si o popularno, a sfor-

muowao si na dwa wieki w warunkach podanych Henry-

kowi, które pozostay odtd fundamentalnem prawem, konsty-

tucy. To nie duch w naród tchniony, to »Dejaniry palca

koszula « rzucona na spoeczestwo. Wolna elekcya z wyklu-

czeniem prawa starania si o nastpc, bezwzgldna, nie-

okrelona — to wród Europy po Machiavellu i Ludwiku XI

z kad zmian panowania zmiana polityki, to powrót co

mier króla do sowiaskiego rozbicia, to na cieaj co iner-

reynuni otwarte wrota polityce obcej. Odebranie królowi prawa

konkludowania obrad sejmowych, Veta królewskiego w razie

niezgody Senatu i rycerstwa: to oddanie kraju na samowol
co dwa lata obradujcego sejmu, wolno odmówienia posu-

szestwa królowi, jeli prawo amie, to zreahzowanie dawnej

prawa kanonicznego zasady na rzecz narodu . . . Dalszych

rozporzdze regulcych, zabezpieczajcych, stosujcych dawne

instytucye do nowego stanu rzeczy — adnych . . . Ale moe
potem? moe w pozostaych tomach Yoluminów legum? I to

nie! Na palcach dadz si policzy nietylko zmiany, ale na-

wet projekta zmian istotnych: Trybuna, instytucya Batorego

na tradycyach Zygmunta Augusta; myl okrelenia dystrybu-

tywy wakansów: projekt podczas interregnum 1575/76 roku.

Yolumina legum zapchane za to omówieniami, okreleniami

zasad raz postanowionych
,
powtarzaniami i zastrzeeniami

bez koca, wreszcie tysicem administracyjnych i okoliczno-

ciowych ustaw. Co to znaczy? Zgodzi si kady, kto zdrowo

myli, a szczerze mówi, e to skamienienie wolnoci, e to

przejcie kierunku i ruchu w zastój, to zdogmatyzowanie

tego, co jeeU y miao, miao si uzupenia i doskonah.

In minus w ustawodawstwie nikt i nie mia, in majtis nie
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umia: po nieudolnych i adnej treci politycznej nie majcych
haasach rokoszu Zebrzydowskiego, w których skonaa dawna
inicyatywa stanu rycerskiego, rozpoczyna si jedyny moe
w wiecie przykad konserwatyzmu lepego na dole, u szla-

checkiego narodu, rewolucyi na górze, u tronu. Winszujemy

te postpowej szkole historyków i historyozofów ich tradycyi

wolnoci, polegajcej na tem, aby systematycznie paraliowa
to wszystko, do czego dy tron: ratunek miast, powoanie

ludu do wojska (wybraniecka i anowa piechota, zuytkowanie

kozaków dla dobra rzeczypospolitej), sowem tego wszyst-

kiego, co wedle nich samych spowodowao upadek Polski.

Do róde archiwalnych odsyamy ich za po objanienie, co

koryfeusze wolnoci tuszyU o formie Rzeczypospolitej. Dowie-

dz si tam, e pp. Zborowscy, ascy, Lubomirscy, Sobiescy,

jak gotowi byU Hfenrykowi, Maksymilianowi, Janowi Kazimie-

rzowi, Contiemu i ks. Longueville kadej chwiU pomódz do

zamachu stanu, byle -primas otrzymah parte»«: tak byh go-

towi jedc na podjezdku wolnoci, gdy wadza przeciw nim

stana. Dowie si tam, kady kto zechce, chociaby tylko

przeczyta Pamitniki ^latuszewicza wieo wydane, czem by
i czemu suy szlachcic polski, czyim by kondottierem, czy

instytucyi wolnych, czy tych, którzy na swoj rk gnbi je

usiowali. Nie bdmy zatem takimi, którzy na podstawie

kilku na prdce poapanych spostrzee, walcz z bijcymi

w oczy, niezliczonymi dowodami, e si rzecz ma inaczej, ale

starajmy si o teory, która fakta szczegóowe, niechybne, po-

wiadczone dowodami, wytómaczy zdoa . . . Powiedzmy na-

re.szcie, e forma, któr Rzeczpospolita od r. 1573 sobie zaimpro-

wizowaa, to fantastyczne, byskotne a pytkie i niepolityczne skle-

jenie spoeczestwa osierociaego po mierci Jagielloskiego dy-

nasty. Owa, spisana na kolanie w r. 1573 konstytucya Polski —
bya walnem cofniciem si wstecz w procesie organizacyi

spoeczestwa, dokonywanym przez tak zwan egzekucy

praw w wieku XVI, której ostatniem niestety niedoprowadza-
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jcem organizacyi do koca sowem, bya federacya narodów
w r. 1569 przez uni lubelslj dokonana. Stwierdmy zatem,

e naród wskutek tego fatalnego, a niezdrowego wylicytowa-

nia w gór wolnoci, straci twórczo i zdolno dalszego

urzdzenia si tak, e jedna tylko potga, najorganiczniejsza,

znowu Koció, zdoaa wybi wyom w tej fantastycznej bu-

dowie, wyom w konsekwentnym Kocioa interesie, ale szko-

dliwy dla pastwa: obalenie równouprawnienia rónowierców.

Stwierdmy, e jeeli co byo ruchem, yciem, objawem zdro-

wia, to tylko to, co stawao przy wadzy lub dyo do oba-

lenia fatalnej formy, to co zainicyowane byo przez Koció
lub tron dla utrzymania narodu na widowni europejskiej.

A wic konfederacye przy królu: wilicka, tyszowiecka, sando-

mierska, dzikowska, Czartoryskich, Sejmu Czteroletniego,

a wic wojny z pogastwem i wojny z Rosy. Stwierdmy,

e jeeli co kuo gwodzie do przyszego sarkofagu Rzeczy-

pospohtej, to konfederacye przeciw królowi: Zebrzydowski

paraliujcy wojn rosyjsk, Winiowiecki udaremniajcy ko-

misye kozackie, Opaliski i Radziwi wiodcy Szwedów, ro-

kosz Lubomirskiego, bunty przeciw Sobieskiemu zabijajce

chwa Polski, tarnogrodzka konfederacya wiodca za sob
interwency Rosyi, radomska przyprowadzajca Rosyan, aby

spisah prawa kardynalne, targowicka walca reform 3-go

Maja. Wszake to abecado historyczne! Zawikaszymi mog
si wyda dwa wypadki: konfederacya w poparciu Michaa

i konfederacya za niepodlegoci przeciw Stanisawowi Augu-

stowi. Ale któ nie wie, e elekcya Michaa bya tylko prze-

kornym fanatyzmem przeciw myli Jana Kazimierza? kto nie

wie, e ogoszenie interregnum przez konfederacye barsk, za

najfatalniejszy bd przez Adama Krasiskiego poczytane, zbli-

yo pierwszy podzia?

Na miy Bóg! raz jeszcze wyzbdmy si frazesów,

w racej zostajcych sprzecznoci z tem, co mówi fakta,

zdrowy rozum i nauka o spoeczestwach ludzkich. Wszake



— 440 —

niema siy i sposobu powiedzie tym, co pracuj i myl
w tym kierunku: » przestacie myle i pracowa, bo psujecie

iluzYe narodu «. Bo ci ludzie odpowiedz wam: Naród y
moe i ody prawd, nie iluzy. Ale powiem wicej, powiem

tym wielbicielom i krzewicielom zudze, e stojc przy ido-

latryi wolnoci, najgorsz usug wywiadczaj swemu spoe-

czestwu. Nie zaprzeczy nikt, kto stanie na gruncie choby

tylko najpowszechniej znanych wiadomoci historycznych, e
przy wolnoci u nas byo przekupstwo, wynajmowanie si

obcym, lepe woanie obcych na pomoc, sowem wszelkiego

szkaradziestwa politycznego wedle dzisiejszych poj bardzo

wiele. Nie usprawiedliwi tego szkaradziestwa przykadami

obcymi, e np. ministrowie austryaccy i angielscy take brali

od Ludwika XIV pienidze, bo powiedziabym, e rzeczypo-

spolite stoj cnot. Ktoby wic przy tej teoryi chcia si upiera,

musiaby przyzna chyba, e dwuwiekowa epoka wolnoci

opakane moralne skutki za sob sprowadzia . . .
musiaby

wkocu zama lask sdu nad nieszczliwym narodem. Nie

zamie jej, jeeli przyjmie teory zgodn z rzeczywistoci.

Wedle tej teoryi w fantastycznej formie RzeczypospoUtej od

r. 1573 leaa walna pokusa do wszelkiego zego, a jak si

kto trafnie wyrazi, daa ona anioów nie ludzi, wycho-

dzia z przypuszczenia, e czowiek i spoeczestwo s nie-

skoczenie dobremi, gdy kady baczny prawodawca musi li-

czy si przedewszystkiem z uomnoci natury czowieka

i spoeczestwa. Forma ta otwieraa targi na sumienia —
elekcye, targi na ambicy — jusitiam disribuivam i sejmy

wszechwadne: w niej te tkwi bunt jednostki przeciw ca-

oci — liberum veo. Forma ta króla dbaego o potg pa-

stwa musiaa cigle buntowa przeciw sobie, a wic przeciw

prawu, u wic dawa przykad nieposzanowania praw u góry;

szlachcica legalist czynia anarchist, bo anarchiczn bya

sama; forma ta stawiaa bezprawie zbyt czsto w jednej linii

z rozumem stanu, prawo z nieporzdkiem i zgub ojczyzny.
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Ciga obawa o cao prawa nierozumnego musiaa wlcocu

wprowadzi zatarcie poszanowania prawa od góry do dou.

Na dole tym siy wykonawczej byo tali mao, e swawola

koniecznie zagniedzi si musiaa, a sprawiedliwo ustpi

przed przemoc. Po zrywaniu sejmów przyszo do fundowa-

nia gwatem i zrywania trybunaów. Po upadku prawnoci

poszed upadek wymiaru sprawiedliwoci. Wszystko w ela-

znej konsekwencyi formy. Ale wanie dlatego forma ta, o ile

bya szkodliwsz, o tyle te miecia w sobie wicej uspra-

wiedliwienia dla jednostek, grzeszcych w niej i wskutek niej.

Bya ona tragiczn i fataln: czowiek najlepszej wiary i naj-

przychylniejszy ojczynie móg legalnie zabija j i do zguby

prowadzi, i znowu tene sam czowiek nie móg ojczyzny

zbawia legalnie, musia to czyni w walce z legalnoci.

Przedstawiwszy sobie ywo ten stan rzeczy i przypisawszy

upadek formie, ratuje si ludzi, pomidzy którymi te tysice

i tysice godnych tego ratowania. Nie mówi si: zgni i ze-

psu si naród; ale si mówi: forma go psua i — nie ze-

psua. W tej formie fatalnej dawa on jeszcze niezmierne do-

wody ywotnoci, dzielnoci, odwagi, potgi, które ona roz-

marniaa i zabijaa. W tej formie fatalnej upada i dwiga si;

mia Poock, Wielkie uki, Kircholm, Kuszyn, Chocimy dwa

i Wiede, mia Zbara, Beresteczko, partyzantk Czarnieckiego,

Lachowice, Cudnów, Sobodyszcze ... W tej formie fatalnej

mia Zamojskiego, Chodkiewicza, ókiewskiego, Ossoliskiego,

Czarnieckiego, Sobieskiego; nawet pócieniste jego postacie,

jak Lubomirski, bywaj jeszcze zbawicielami ojczyzny. Ta

forma nawet przyczyniaa heroizmu, bo za ze ustawy zasta-

wia si i sztukowa je czowiek. Gdy byo gorzej coraz,

gdzie od Sobieskiego mierci, spotykamy ciekawy wewntrzny

fakt, ratujcy cnot, a gubicy kraj: najzacniejszy ywio szla-

checki pieszy w objcia obojtnego, a raczej melancholicznego

domatorstwa: junakom, intrygantom, zawahdrogom, zosta-

wiajc aren publicznego ycia. Wród zgorszenia publicznego
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kwitnie pobono, ascetyzm, przykadno familijnego ycia . .

.

To take wszystko fakta ... a teraz zrozumiaem moe bdzie,

e przy teoryi zgubnej formy w caoci pozostaje naród —
naród ma przyszo, gdy forma spadnie — przy teoryi przy-

rodzonego kierunku wolnoci rozwijamy t wolno, jak po-

gascy Ateczycy, i — giniemy w jej popioach. Gdzie tu

pessymizm, a gdzie optymizm — czy optymizm nie u autora

niniejszego artykuu?

Nie bd si te szeroko rozwodzi, e teorya o kie-

runku wolnoci najmniej pono przystaje do budzcej si od

Leszczyskiego czasów Polski. Znamieniem kadego zmar-

twychpowstania narodu jest skutkiem owiadomienia jego

nastajca walka ze zem, które mu do ycia i szczcia prze-

szkadzao. We Francyi rewoluc^^nej pierwszych dni rewo-

lucyi — to walka z monarchizmem Ludwika XIV: u nas to

walka z nierzdem, bezbronnoci, elekcyjnoci i brakiem

dynastyi , uciskiem i nieuprawnieniem ludu , zaodoeniem

miast, z polityk lepo zalen. Przecie dzisiejsi postpowi

historycy Targowiczan nie licz midzy swoich ideowych

protoplastów, przecie czytali zapewne najwybitniejszy moe
wyraz budzcego si ducha polskiego: Przestrogi Staszyca!

Poczhmy zatem, z nastaniem wikszego wiata, za potr-

ceniem przykadów zagranicznych, za rozbudzeniem si kry-

tycznego ducha na polu polityki, dy — nie do wolnoci,

ale do formy rzdu, gdy nas wród tej roboty wymaza zso-

juszony z dawn form rzdu gwat obcy, niezdolnych roz-

win si opornych, niezdolnych dokona dwóch rzeczy na-

raz, niezbdnego przeobraenia wewntrznego i walki z nie-

prz\^acioy.

I tutaj znowu, zapytam, kto pessymist, a kto opty-

mist? Wedle naszego zapatrywania podzia by nieuchron-

nym skutkiem formy, jako wiadomo, e kilka razy zanosio

si na podzia. Musia on nastpi nieuchronnie, gdy forma

pkaa, a s.siadom zaleao na jej utrzymaniu. Polska anar-
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chiczna albo podzielona, to ostatnie sowo Fryderyka II i Ka-

tarzyny II. Jeeli Polska dzisiejsza fatalnie zwizan jest

z wyrobem i kierunkiem wolnoci, to jest ona tylko epigo-

nem przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, przyjmujcym w sukce-

syi po niej wszystkie te pierwiastki, wskutek których zgina.

Polska w abstrakcyi od formy i bytu ostatnich dwóch wie-

ków, to mody jeszcze naród, wyoniony z zabójczej skorupy,

naród, który zgin politycznie, zanim zdoa oblec now, sto-

sowniejsz i zbrojniejsz szat, ale naród wiadomy tego, co

mu potrzebne do odrodzenia, z otwart przyszoci, bo ma-

jcy do dyspozycyi czas, ów zb miertelny wszelkiej mocy

i potgi tego wiata; naród, który, jeeli w najnieprzyjaniej-

szych nawet okolicznociach rozwija i ksztaci si bdzie

nie w illuzyach, ale w rzeczywistem poczuciu swoich braków,

przyczyn swego upadku: musi si doczeka przyszoci lepszej,

jak wszystko, co na ni zapracowa umiao.

I tutaj potrci ju bdziemy musieh chyba o pierwsze

tezy autora, o upadek ducha narodu, o spowodowanie tego

upadku przez Staczyków (!), o potrzebie nawrotu w dawn
kolej, w kolej idei wolnoci.

Los, który pad udziaem Polakom, po ludzku biorc,

siy i warunki rachujc, by niezmiernie cikim i z kadym
dniem ciszym si staje. W naturalnej kolei rzeczy, caa

szlachetniejsza cz ich istoty, ta sama, co walczya pod

Puawskim za wiar i wolno, co protestowaa w Rejtanie,

co dya do konstytucyi 3-go Maja, do zrzucenia podwój-

nego, zewntrznego i wewntrznego jarzma, co owiecia ko-

najce Rzeczypospolitej rysy byskiem bohaterskiej szabli

Kociuszki i Poniatowskiego — musiaa przedzierzgn si

w jedno pragnienie, pragnienie niepodlegoci. Ale spenienie

tego pragnienia zalenem byo od tysica warunków, od roz-

budzenia narodu, który w znacznej czci apatycznie przyj-

mowa los podziau, od szczliwych okolicznoci pohtycznych,

od kierownictwa usiowaniami, zgodnego, energicznego, jedno-
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licie poruszajcego sii powicenia spoeczestwa. Otó zda-

rzya opatrzno iistoryczna, e w miar, jak rozszerzao si

z biegiem czasu koo gotowych do walki o niepodlego,

warunki korzystne staway si coraz rzadszymi, trudnoci co-

raz wikszemi, a wobec tej niekorzystnoci warunków^ i nie

dajcych adnego prawdopodobiestwa skutku trudnoci, kie-

rownictwo nie wychodzio ju od chodnych i rozwanych pa-

tryotów, ale od agitatorów, nie rozporzdzajcych niczem,

oprócz terroryzmem nagiej idei. Dosy wspomnie trzy doby

ruchu niepodlegoci: dob Napoleosk, Listopadowego po-

wstania, dob ruchów konspiracyjnych a do ostatniego. Sami

nawet przeciwnicy przyznaj, e chodniejsi i rozwaniejsi

maj poniekd racy, twierdzc, e liberum conspiro dalej pro-

wadzi niepodobna; to pozwol, e si zastano^^•imy kryty-

cznie, jakbymy mieU do czynienia z history starej Assyryi,

Babilonii lub Egiptu — co jest ostatecznie faszywego i zgu-

bnego w tym kierunku, bo juci to kierunek, a nie oder-

wane fakta, kierunek ulegajcy pewnemu prawu i wywoujcy
dopiero te fakta. Otó niech si nikt nie obawia, abym ja

albo ktokolwiek, nawet uczciwy cudzoziemiec, móg ten kie-

runek co do celu potpi albo domaga si lepej i bez-

wzgldnej ulegoci wadzy z wyparciem si narodowego cha-

rakteru, jak to askawie ale nieszlachetnie raczy nam autor

>Dyagnozy« insynuowa; ale niech nie zacuka si zbytnie,

gdy mu powiem, e zabójcz stron tego kierunku, sprowa-

dzajc najgorsze skutki, jest recydywa w dawne ze Rzeczy-

pospolitej : anarchiczno, nie wobec wadz rozbioro-

wych, ale wobec tego naturalnego ukadu i stanu spoecze-

stwa, którego adne gnbice mocarstwo najbardziej ucinio-

nemu ludowi odebra nie jest w stanie. Nietrudno przecie

poj, kto stanowi ten jedynie uprawniony do dysponowania

wasnym losem ukad spoeczestwa: e nie mog go stano-

wi ani ci, którzy si dobrowolnie lub z przymusu pozbawili

bezporedniego wzgldu i ocenienia stosunków i pooenia
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kraju, ani ci, którzy na jakiemkolwiekbd polu nie okazali

swego charakteru i zdolnoci, ani ci, którzy pracowa dopiero

musz nad zajciem stanowiska w spoeczestwie, ani ci na-

reszcie, co pogniewawszy si na, nabyli do niego niechci

i uprzedzenia; ale ci tylko, którzy w tern spoeczestwie

prac, zacnoci charakteru, przechowaniem uczu i tradycyi

narodowych, wypenianiem obowizków obywatelskich i dzia-

aniem dla spoecznego dobra w najtrudniejszych nawet wa-

runkach zasuyli na jego cze i stanowienie o jego losach.

Otó jeeli wbrew temu naturalnemu, moralnemu rzdowi

spoeczestwa, z natury konserwatywnemu, co jest jego za-

let, ale nieobojtnemu na wpyw szlachetnego bodca patryo-

tyzmu, w walce z nim i przeciw usiowaniom jego, dwigaj
si elementa nie majce adnego z powyszych uprawnie;

jeeli te elementa obchodzc i unikajc wiata naturalnych

kierowników spoeczastwa, podejmuj si dziea, majcego

stanowi o przyszoci, majcego doniosymi skutkami zaci-

y na niej; odwaenie si takie, chociaby osonite naj-

pikniejsz ide, a odpacone najszczytniejszem powiceniem —
jest anarchicznoci przesdzajc grzesznie ch, wol i si
spoeczestwa, tem grzeszniejsz za, im ci rozumniejsi i cho-

dniejsi mniej widz warunków i nadziei powodzenia, im twar-

dziej stoj przeciw zamachom ruchu. Tworzenie to samo-

zwacze drugiego rzdu jest te win tem wiksz, e ów
moralny niema adnych rodków i poparcia, e znajduje si

zwykle wobec obcej, nienawistnej trzeciej potgi, której po-

mocy wzywa nie dozwalaj mu narodowe uczucia. Liherum

conspiro jest zatem przedewszystkiem wojn domow, tem

zgubniejsz, im oba obozy dalej stoj od siebie, im przekora

obozu anarchicznego bardziej zalepia na pooenie rzeczy-

wiste, im zatem wród walki wewntrznej ginie de facto wa-

ciwy cel samozwaczego ruchu.

Przyczyn miertelnoci tego kierunku jest te nie co

innego, jak niekrytyczne jego importowanie z zagranicy. Kon-
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spiracya znajduje si za granic wobec rzdu krajowego

i jego part\i — u nas wobec potgi trzeciej i rzdu moral-

nego spoeczestwa. Tam obala ona, gdy si uda, stan rzeczy,

wywouje konstytucy, zamach stanu lub komun, zawsze

midzy swymi — u nas stanu rzeczy obali nie potrafi, bo

siy swoje ciera w walce z wasnem spoeczestwem, dufa

podstpnie spólnoci narodowej obozu, z którym walczy,

okrywa go klskami bez koca i wzmacnia stanowisko nie-

przyjaciela. Z rk na piersiach, szanowny autorze, czy to

nieprawda? A jeeh s tacy, którzy kierunku auj, a tylko

faktu nie przyznaj, gdy gotowi s powiedzie mi, e nikt

o konspiracyi nie myli, a wic ja próno, jak Donkiszot,

z ni wojuj, chc wyuszczy, e jak mimo upadku dawnej

anarchicznej Rzeczypospolitej moga si znale u nas anar-

chiczno, tak mimo niemylenia o konspiracyi i samozwa-
czej reprezentacyi narodu — mog by skutki i objawy kie-

runku, który nazywam konspiracyjnym, a który oczywicie

nie moe cigle knowa sprzysie.

Nie bd szuka daleko; jednym z takich objawów jest

wasny artyku p. Wolskiego, posdzajcy spoeczestwo o co-

raz wikszy upadek ducha narodowego, a zwrócony do » ster-

ników ojczystej nawy«, których nieszczsny sza pdzi z Cha-

rybdy na Scyll. Czeme s ci sternicy ojczystej nawy, jeli

nie tem, co nazwaem moralnym dzisiejszym rzdem spoe-

czestwa? Otó whczywszy do nich ludzi naszych opinii i za-

barwiwszy owych sterników naszym kolorem, w czem czyni

nam niemay honor, a bardzo wielu ludziom powanym nie-

wysowiony ambaras, co czyni autor, pitnujc wszystkich

w czambu niemal jako zdrajców ojczystych uczu, ojczystej

myli i wyobrae? Prosz wyobrazi sobie wraenie tego

artykuu na modociane umysy! Jaki jego skutek? Oto modo-
ciane te umysy pokóci si musz ze » sternikami ojczystej.

nawy*, a zrozpaczeni, e ci wykrzywiaj uczucia, myli i wy-

obraenia narodowe, szuka w czowieku, który im to mówi.
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i u pokrewnych jemu duchów ratunku dla sprawy ojczystej.

Wszak tak musi by koniecznie! A tak, nie inaczej, powsta-

\walo kade anarchiczne rozdwojenie w spoeczestwie. Kady
ik'icyator anarchiczny twierdzi, e naród upada na duchu,

zaoiera si swojej przeszoci, przestaje wierzy w swoj
przeszo. Kady mówi, e oprócz jego rozumu, niema ro-

zun. 1, coby myla nad dol narodu, i serca, coby nad nim

bolao. Kady czyni si jedynym uprawnionym sukcesorem

tych, co cierpieH i powicali si, a z grobów mu zaprzeczy

nie mogli. Kady potrzebowa cienia, aby wieci; obdów,
aby by nieomylnym; zdrady ojczyzny, aby >v patryot.

Kady z patryotyzmu robi sekciarstwo ciemne, m.^ufne, od-

trcajce, zazdrosne, wykluczajce krytyk ludzi i zac;, o-

wice adeptów ubogich na duchu . . . Temu on nie winien na-

wet, to natura jego faszywego zawodu. Nie moe on mie
spokojnego oka na sd ludzi i ich prac, da bez wyrozu-

mienia, dobrego widzie i uzna nie chce, praca czstkowa

go razi, pieszy si gorczkowo do potpienia ludzi i insty-

tucyi, najszczhwszy, gdy moe o nich powiedzie, e wyszy

z narodowej kolei. Zapracuj si wobec niego, e si tak wy-

ra, po okcie: nie uzna, nie rzuci ci dobrego sowa. Id

w myl reformy, szczerze i serdecznie, d do posunicia na-

przód harmonii spoecznej przez stae popieranie wszystkiego,

co zapewni zdoa krajowi administracy silniejsz: inicyato-

rowie anarchii, wiadkiem dzienniki lwowskie, przepuszcz

kademu ciemnemu ywioowi, stajcemu naopak tej drogi,

byle nie stan w jednej linii z tymi, których zw »chodnymi

sternikami ojczystej nawy«. Praca organiczna, o której ci

szanowni panowie tak pisa i rozprawia lubi, ma tylko je-

dnych, stanowczych, acz nie chc twierdzi, aby wiadomych

nieprzyjació — w nich samych. Warunkiem jej niezbdnym,

koniecznym, jest przychylny i rozumny udzia spoeczestwa,

jego chtna pomoc, rekrutowanie coraz nowych si do jej

podjcia* Skd si ma bra ten warunek, jeeli anarchia



— 448 —

z góry zarzuca zdrad ^sternikom nawy ojczystej «, jeeli za-

miast udziau szerzy systematycznie podejrzenie i nieufno,

jeeli jedyn wygodn rol w spoeczestwie jest nie robie

nic i zapewnia, e si kocha ojczyzn; jedyn bezpieczn,

z obozu pracujcych przej do krytykujcych obozu. A niech

nikt nie way si podawa tego nieustannego buntu przeciw

pracy za konieczn krytyk i opozycy. Niech informowania

si, dyskusyi, poznawania stanu rzeczy, jest jej znamieniem,

jak znamieniem kadej rozumnej krytyki i opozycyi jest sta-

wianie na tym samym rozpoznanym gruncie wniosków in-

nych, do teje pracy zmierzajcych. Dopóki te nasza anar-

chia w opozycy si nie zmieni, dopóki zamiast mówi: nie

ty, nie powie: nie tak! dopóki nie przypuci, e wszyscy, jak

jestemy chcemy dobra narodu, dopóki z kwestyi o wadz
i przodownictwo nie przejdzie w kwesty wspóubiegania si

okoo pozytywnych i zgodnie przyjtych zada — o pracy

organicznej ogólnej i skutecznej mowy u nas by nie moe,
a ludzie, co maj nabyt krwawem usiowaniem dum pracy,

musz rzekom opozycy dzisiejsz traktowa tylko jako tum
przeszkadzajcych szerszeni.

Anarchiczny zatem kierunek nie objawia si tylko wtedy,

gdy kilkunastu ludzi przedsibierze budow spoeczestwa

z dou celem odbudowania ojczyzny, wychodzc z przypu-

szczenia, e naturalny jego ustrój tego nie moe i nie chce,

ale objawia si cigle, odkd zacza si u nas epoka t. zw.

konspiracyjna. I niema te bynajmniej koniecznoci, aby

kierunek ten musia zaraz prowadzi do nowych powsta.

Ale prowadzi musi nieuchronnie do ruiny dlatego, e
nie pozwoli nigdy na ogóln i skuteczn prac orga-

niczn. Nie pozwoli, bo pitno jego gówne, objcie sprawy

polskiej w jej caoci, przeszkadza musi wiecznie gbszemu
tej sprawy objciu i podziaowi pracy na szczegóy jednego

celu, a mniejszych rozmiarów. Nie pozwoli, bo nie da nigdy

spoeczestwu wolnego i prawidowego biegu, nie pozwoli mu
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si nigdy liczy z rzeczywistemi okolicznociami, zabija b-
dzie gbsze pojcia pytkiemi, poniewiera uczucia prawdziwsze

sangwinizmem modocianego wieku. Ten kierunek sprawia,

e palny materya mioci ojczyzny, tem skuteczniejszy im

lepiej ukryty, zawsze wystrzela — przed czasem, nie na nie-

przyjació, ale na swoich; mio braci przemieni w niena-

wi i nieufno, si kad odetnie od narodowego ciaa,

spoeczestwa nie powierzy nikomu, a okoo przywódców

zrobi samotno i gusz. Gdy zdrowe spoeczestwa, si
poparcia w figurantów wmawiaj rol ludzi, on z ludzi, ode-

brawszy im poparcie, zrobi figurantów bez zastpu i zna-

czenia. On nie potrzebuje wywoywa koniecznie kataklizmów,

bo sam jest kataklizmem, staym, nie opuszczajcym nas na

chwil, niezwalczonym i nie zabitym niczem, nawet bankru-

ctwem moralnem swoich koryfeuszów, kataklizmem wnikaj-

cym jak zaraza od awki szkolnej w umysy i serca modo-
ciane, sprawiajcym, e si spoeczestwo nie czuje w nikim

i kady Polsk zaczyna od siebie; kataklizmem tem jeszcze

podobnym do dawnej anarchii Rzeczypospolitej, e znowu

jednostce kadej, najzgubniej dziaajcej, suy za wytóma-

czenie kierunek ogólny, a zarzut kady odbija si od jej sta-

lowego pancerza, na którym napisano, e on ojczyzn kocha,

ba! e jedynie kocha j moe.
Wic na nic si nie przyda potpienie jednego, a choby

i wszystkich faktów kierunku, trzeba potpi kierunek. Kto

za naród swój kocha, a kto nie fatalista, ten si tutaj za-

waha nie moe. Obowizek tutaj tem wikszy, im nieprzy-

jaciel groniejszy, im przedmiot obrony sabszy. Jak za dni

Rzeczypospohtej wszelka uuda i ponta bya po stronie y-
wiou bezwzgldnej wolnoci, jak bya po tej stronie nawet

prawno, tak w porozbiorowej epoce wszelka uuda i ponta

by musiaa po stronie tych ywioów, które prdzej i bez-

porednio obiecyway niepodlego, by za niemi gos i in-

stynkt natury, niecierphwo ludzka, heroizm nieznoszenia

29
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jarzma. Jak za dni Rzeczypospolitej niezmiernie trudnem byo
pooenie tych, którzy dyli do adu, reformy, polityki ogl-

dnej, a zdrowej, tak do dzisiaj boleniejsz jeszcze i trudniej-

sz rola tych, którzy » chodniejsi i rozwaniejsi« licytowa

musz in minus^ którzy nie mog obiecywa, czego dotrzyma

nie s w stanie; którzy majc * ojczyst naw« pod swoj
odpowiedzialnoci, wiedz, e nie wolno jej naraa na nie-

uchronne rozbicie. Nemezis historyczna zaiste kazaa i na

krwawe jatki przewodniczenia spoeczestwu tym, których

protoplaci niegdy, nie po krwi samej, ale po zawodzie star-

szestwa w narodzie na te krwawe jatki wydawali królów

swoich. I jak w niezmiernie trudnem pooeniu królów owych

i gbszych ludzi stanu do wyjtków tylko naleeU ludzie

twardsi i nieustpujcy, tak i w porozbiorowem yciu panu-

jcem pitnem naturalnych przywódców bya sabo bez-

mierna, sabo na wszystkie strony. Wyrobia si wród nich

najzgubniejsza poUtyka, polityka paktowania i ustpowania,

umizgów do opinii, schodzenia krok za krokiem a do upadku . .

.

Pierwsze jej sowo brzmi zwychajnie: ignorowa, milcze, nie

podnosi! ostatnie: wej w ze, aby je osabi i Iejszem

uczyni. Polityka ta saba wobec swoich, równie sab by
musiaa wobec obcych. Nie czujc nigdy pewnego gruntu pod

nogami, zbyt czsto nie umiaa trafi w ton waciwy wobec

wadzy, legalnoci towarzyszy godnoci, utrzyma si na

stanowisku ze skutecznem i poytecznem dziaaniem. Ilekro

przyszo zgry orzech twardy, owiadczy si stanowczo, ra-

towa co mona; napada j strach paniczny . . . upadaa

wleczona, gdzie j wlec chciano, albo — umywaa rce. Tak

stawaa si usprawiedliwieniem wszystkiego, co si komu za-

podobao uczyni w spoeczestwie, a usprawiedliwiaa si

sama, mówic: przyczyna tkwia w wychowaniu i wyobrae-

niach pokolenia! Któ dzi.siaj spokojniej patrzcy nie uzna,

e dzieje Kongresówki potoczyyby si inn kolej, gdyby si

bya znalaza powaga polska, powcigajca dzikie w. ks.
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Konstantego brutalstwo, i powaga, któraby umiaa by dosy
legaln, aby wypowiedzie, e konspiracye 1825 roku byy
naruszeniem stanu rzeczy, godnego konserwacyi dla interesu

ojczyzny? Kto nie auje, e Wielopolski sam stan, e nie

byo, ktoby mu powiedzia: Nie tak! bo mu tylko: Nie! po-

wiedziano? Nieuchronnie jedno musi pociga drugie za

sob! ... A obok tego gównego grzechu saboci, tego faszy-

wego wstydu, który nie umie znie chwih niepopularnoci,

a nogami depce przysz wdziczno pokole - ile grze-

chów innych, ile defekcyi, zobojtnienia, zamknicia si
w wygodnym kosmopolityzmie, egoizmie kasty i jak si na-

zywaj niezhczone grzechy tych, co nie stoj, gdzie sta po-

winni, w których rku marniej zasoby narodowego kapitau?

Doómy do tego, e cay ten zastp, krwi historycznej lub

niehistorycznej, arystokracyi czy powagi demokratycznego po-

cztku, jeli nie przez krew, to przez dziedziczno ducha

spoeczestwa choruje na inne wady, dziwn jak metem-

psychoz przesane; e zastp » chodnych i rozwanych* tak

jest niespójnym, odtrcajcym si wzajemnie i wykluczaj-

cym, jak przeciwny czcym si uczuciem przekory —
a pojmiemy, ile tu zada wielkich, doniosych wie si z wy-

ksztaceniem dla naszego spoeczestwa zastpu ludzi, którzy

moghby mu zapewni nareszcie odpowiednie jego trudnemu

pooeniu przodownictwo.

Jaki na to rodek, jaka rada? Jedna tylko i jedyna:

przetworzenie dzisiejszej negacyi, która mówi: Nie ty! na opo-

zycy i krytyk, która mówi: Nie tak! Dwóch gów, dwóch

serc, dwóch patryotyzmów spoeczestwo nasze mie nie

moe, jeeli chce by zdrowem; nie moe mie serca dziaa-

jcego na opak gowie i gowy dziaajcej na opak sercu,

a chcc przypuci, e y moemy, jako Polacy, trzeba kon-

sekwentnie przypuci take, e od góry do dou jestemy

Polakami, gorszymi, dajmy na to, ni ci, którzy si za jedy-

nie dobrych uwaaj, ale mogcymi by lepszymi jutro, a co

29*
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niezawodnie, silniejszymi wszyscy razem, jeeli rozbrat prze-

czenia zginie
,

jeeli wychodzc z dzisiejszej sumy uczu
i cnót narodowych, jutro postaramy si o ich powikszenie.

Ach! czyli tak ju stpiony zmys nasz polityczny, instynkt

konserwacyi, e nie pojhmy tego dotd, e zmamilimy tyle

czasu, e podzieleni na dwie falangi, bici byhmy jako

naród domi wasnemi, za powodem nieroztropnoci i sa-

boci bez granic!

Szanowny autor »Dyagnozy« taki bystry! policzy nas

raczy do sterników ojczystej nawy! Bardzo to zaszczytnie dla

nas, ale bardzo nieprawdziwie! Nie spostrzeg, e bylimy

i jestemy tylko pierwsz krytyk i opozycy, która nie

mówi: Nie! ale mówi: Nie tak! Nie spostrzeg, e pierwszym

objawem krytyki tej i opozycyi byo przedstawienie w zna-

nem pimie tego taca mierci, w którym si sploto powi-
cenie z przewrotnoci, zapa z lekkomylnoci, mio oj-

czyzny z naduyciem jej imienia, aby nas wepchn w prze-

pa nieobliczonej klski. Kto nie czu i kto nie mówi po

cichu, e to miertelny taniec, kto nie myla, e tak dalej

nie mona? Ale kto powiedzia gono i otwarcie ze sterni-

ków nawy ojczystej? Powiedzia jeden — nie sternik, bo —
przed dwoma laty zaledwie, bhzko siedmdziesicioletni wy-

brany po raz pierwszy na posa ^). Kto powiedzia, pomimo

e anarchiczny kierunek wybitnie, potnie rusza zacz pro-

wincy powoan do politycznego ycia?... Nikt. Wic gos

zabra musiaa opozycy, która mówi: Nie tak! Musiaa po-

wiedzie: Te pary miertelnego taca rozerwa trzeba, jeli

y mamy, jeeli dopust Boy, klska nie do opisania, niema

by prón przestrog! Trzeba powiedzie przewrotnoci:

Przewrotnoci jeste i nie naduywaj powicenia; lekko-

mylnoci: id do szkoy i nie igraj z zapaem; trzeba byo
z politycznego samozwastwa zedrze majestatyczny paszcz

*) Pawe Popiel. Frzyp. wyd.



— 453 —

ojczyzny. I oto najlepszym dowodem, e bylimy opozycy
tylko i krytyk, a nie sternikami nawy ojczystej, jest forma,

w której powiedzielimy to, comy powiedzieli, forma, która

obrazia nawet tych, co w parach miertelnego taca byli

powiceniem, zapaem i mioci ojczyzny ^). Bo czego to

dowód, taka obraza? Ach! tylko dowód gboko wkorzenionej

choroby. A kto takiej, a nie innej formy chwyci si musi,

formy palcej, bolesnej, naraonej na wszystkie skutki tragi-

cznego losu czapki z dzwonkami, mówicej prawd? Zaiste,

ten tylko, kto stoi w najskrajniejszej opozycyi, nie przeciw

myli, ale przeciw saboci spoeczestwa.

Ale bywszy raz t pierwsz od lat wielu krytyk i opo-

zycy sterników nawy ojczystej, mamy nie mie nadziei, e
bdziemy mie nastpców? Tak le nie jest, i Uczymy z pen
ufnoci na pokolenie przysze, na ten wielki ruch nowych

ywioów, który do obozu narodowego przybywa; liczymy nie

na tych, którzy szczuplejsi z dniem kadym, warstwa histo-

ryczna, mog by i s kapitaem, ale staym i nie mnocym
si — ale na to, co si w zwykem, powszedniem pojciu —
demokracy nazywa. Przyj na nich musi, przyjdzie na nich

chwila, gdzie wysyajc coraz wikszy procent midzy ster-

ników sprawy ojczystej, nabd zaufania i przekonania, e
tylko skupieniem si wszystkich tam, w jednem miejscu, wy-

tworzon by moe sia odpornej pracy, której zabójstwem

anarchia, której podniet i yciem opozycy. Przyj musi

chwila, w której, mniejsza za jakim przykadem, godzimy si

i na przykad republikaskiego stronnictwa we Francyi, który

pan Wolski cytuje, demokracy nasza przedewszystkiem po-

woan jest, aby si staa konserwatywnym zastpem, aby

zrozumiaa, czem jest i czem by powinien konserwatyzm

polski. Szanowny autor bardzo wprawdzie jeszcze od tego

daleko, bo mówi: Có to mamy konserwowa, azali niewol?

') »Teka Staczyka*. Prsyp. wyd.



— 454 —

ciemnot? niemowlctwo spoeczestwa? Ale pomimo tego

wszystkiego moe nas zrozumie, gdy mu powiemy, e mamy
konserwowa — siebie samych! nasz kapita materyalny

i moralny, nasz przyszo w ludzie, aby si sta narodem,

nasz przeszo, aby i wedle sów prawd jej i upomnie,
i znowu nasz rozum, aby go wyksztaci nauk, a nie mar-

ni na bezdroach, nasz wol, aby jej nie puszcza na fale

fatalizmu, nasz si zapau i natchnienia, aby j zwraca
ku temu, co ma niespoyty i zapewniony skutek! Czy to nie

konserwatyzm — przeciw niewoh, przeciw ciemnocie, przeciw

niemowlctwu? czy to postp, czy stawanie na miejscu? Czy

to nie jedynie godne zadanie tych wszystkich, którzy w miar
rozszerzania si koa intehgencyi, koa wiadomych i wy-

ksztaconych obywateli, obejmowa bd ster nawy pubUcznej?

Oni popularni samem pochodzeniem stanowi musz, czy

i wtedy, gdy przyjd do steru (a przychodzi ich coraz wicej)

w chwili, gdy zdobyli prac i zasug stanowisko, otwiera

si ma zawsze ta sama przepa oddzielajca chodnych, bo

rozwanych, od gorcych, bo nierozwanych? czy ma u nas

istnie zawsze ten rozbrat rozumu i serca, woli i popdu,

wiadomego dziaania i wirowania w bdnem kole na olep?
Oni sta si powinni i sta si musz odkupieniem tych, któ-

rych si nie chce, bo si mówi: to arystokraci i reakcyonici,

to szlachta lub zaleni od szlachty! Oni sami jedni powie-

dzie mog wspaniae i wielkomylne sowo: My wszyscy je-

den stanowimy naród: i bogactwo bogatych jest naszem bo-

gactwem, byle go uwaali jako wa obronny przeciw nie-

przyjacielowi wspólnemu; szlachectwo szlachty jest naszem

szlachectwem, bo oto sami penic cnoty ich dziadów, umiemy
broni jej przed wadami ich ojców. Wiara ludu i wikszoci

jest przedmiotem obrony i czci naszej, bo oto wiara ta jest

piercieniem, który nas czy z ludem i przeszoci, a zbroj,

co nas strzee od pónocy i zachodu! Oni te sami jedni

wnie mog w spoeczestwo t bezwzgldno myli kry-
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tycznej, która niepodejrzywana o reakcyjne zamiary, zabierze

si do rozumnego rozbioru naszego rzeczywistego stanu, na-

szego dehet i fadt, naszych potrzeb i braków. Do ostatka, do

dni naszych, tkwi w nas redniowieczczyzna rycerska, idea-

lizm i dogmatyzm, tkwi Noli me tangere pewnych rzeczy

i spraw. Któ powoany wznie sztandar: Yeritas liberahit

vos, sztandar prawdy badawczej, bezwzgldnej, a wznie go

ze skutkiem, jak nie ci, którzy bd mie dan, wrodzon,

najpotniejsz z egid, najlepsz ordowniczk skutku i wpywu,

popularno?!

A wic jak Ryszard: A Jcingdom for a horsef woa nam

przyszo, krzepi nam si przyszo nadziej, e to, co demo-

kracya zrobia gdzieindziej, zrobi u nas. lepy nie widzi, e
ona to jest tym wielkim motorem najnowoczeniejszego wiata.

Nie to, co zwykle doktryn demokratyczn zowi, ale to, co

niesie z sob rozbudzony do obywatelstwa duch powszechny.

Pitnem jego, ze trafia w istot zadania, które sobie posta-

wi, obiera do niego najprostsze, najwiksze i najskuteczniej-

sze rodki. Mniejsza o to, czy chcia dobrego i przeprowa-

dza dobre za granic: by on tam potg. Potg by, co

we Francyi zwalia monarchi, w Niemczech i Woszech zbu-

dowaa jedno narodowo-pohtyczn, Rosyi podaa w rk
maczug panslawizmu. Mona, powtarzam, stanowczo nie po-

dziela tych wszystkich celów, mona przewidywa, e gniot

owoce i nabytki cywiUzacyi, ale jake nie chcie motora,

kiedy taki potny, jake nie oczekiwa, co z sob przy-

niesie . .

.

Niestety, oczekiwa musielimy tego, co przyjdzie, tego,

co si dobdzie z ziemi, bo demokracya, która dotd u nas

nosia to miano, w niczem nie okazaa si podobn do po-

tnych i skutecznych ruchów zagranicy. W niczem: bo nie

sprawdzia pitna, które odznacza tamt, nie chwycia wiel-

kiego zadania, które leao przed ni gotowe, wielkie —
prawda, e dla niej trudne. Zadaniem tem byo dalej prowa-
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dzi spucizn umierajcej Rzeczypospolitej: odanarchizowa

spoeczestwo, a ona je zanarchizowaa. Zadaniem jej byo

krzycze w niebogosy o uwaszczenie ludu, a ona milczaa!

A gdy ozwaa si wreszcie, ona bya tak bezdennie bezro-

zumn, e adujc wszelk win na szlacht i odsdzajc j
od bytu i przyszoci, lud uwaszczony rano, chciaa mie
wieczór szlachcicem, i na nabitej kosie kazaa mu dwiga
dziewi wieków historyi! I tak bezdennie bezrozumn nie

raz bya, ale dwa razy! Braa pocztek za koniec, zorz za

jasne poudnie. I znowu, w lepem naladownictwie zachodu

wioda i szerzya konspiracy, nie pomnc, e konspiracya to

walka czci narodu z wasnym rzeczy porzdkiem, e ile

byo na wiecie zdrowych ruchów o niepodlego, tryskay

z ona narodu, jak Minerwa z gowy Jowisza, twarz

Washingtona i twarz Telia, twarz Egmonta i twarz Skan-

derbega, Czarnieckiego i Kociuszki, pdem wulkanicznym na-

rodu, któremu przebraa si miara ucisku, fal wezbran

zgodnego i stopionego w jedn gorc law spoeczestwa;

e wszystkie owe ruchy, ile ich byo, szy naprzód gow —
konserwatywnymi ywioami narodu. Ach! czyli mamy dalej

charakteryzowa jeszcze pseudodemokracy nasz?! Czyh
mamy przypomnie, jak, lepa w naladownictwie tego, co

naprdce nauczya si za granic, jednem sowem nie umiaa

zagada do ludu i jednym krokiem nie postpia ku niemu?

Czy mamy przypomnie, e nie nauczya si dotd szanowa

i hczy z jedn potg: wiar ludu? Czy mamy przypomnie,

e nauczya si za to na polskim gruncie wszystkich nawy-

czek dawnej demokracyi szlacheckiej, zazdroci spoecznej

i pychy spoecznej, nie przebaczya dotd hrabiom i ksi-
tom, ale wychowaa warstwy spoeczne nie do szlachetnego

poczucia godnoci wasnej, ale do zazdrosnego wzdychania

do jednego eldorado — eldorado wielkopastwa i szlachectwa?

Czy rnatny przypomnie, jak przecinajc systematycznie spo-

eczestwo na dwa wiaty, przysza wkocu do tego, e
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przecia je nie wedle rodu, majtku i znaczenia tylko, ale

w wiecie potpionym postawia pod anatematem kadego,

co nie odpowiedzia coraz cianiejcym jej widokom? Gzy

mamy przypomnie, jak na polu nauki, ona to przedewszyst-

kiem wniosa tendency , zaprawia ni przeszo
,
posza

protoplastów szuka we wszystkiem, co byo, jak ona anar-

chi, posza w umizgi do szlachty o rozpuszczonych wylo-

tach kontusza i wyobia swojej myh koryto przez dzieje

czce demokracy sowiask z demokracy szlacheck,

a demokracy szlacheck... ze sob? Jak, aby umocni si

lepiej, zaprowadzia terroryzm opinii i na niezliczonych przed-

miotach napisaa: Nie wolno tyka! to dogmat, naruszenie —
herezya! przedewszystkiem naruszenie tego, comy powie-

dzeh . . . Miaa instynkt panowania, anarchistka! tylko nie miaa
instynktu spenienia tego, co bya powinna! Miaa by prawd,

bya kamstwem; miaa by trzewoci zdania, staa si ble-

kotem; miaa by pomnoeniem i zjednoczeniem spoecze-

stwa, bya rozerwaniem; miaa by opozycy i krytyk, bya
negacy i paszkwilem; miaa by wolnoroyln i obudzajc
dyskusy i postp, bya fanatyczn i dogmatyczn; moga by
pani i wadczyni, sta si chciaa kapryn i zepsut przez

pobaHwo despotk spoeczestwa.

Na filipik nasz, gwatown ale prawdziw, zechce

pseudodemokracya nasza odpowiedzie, e bd co bd bya

ruchem, yciem, krzewicielk narodowych uczu i rozprze-

strzenicielk koa spoeczestwa. Tylko, e to jej natur,

z prawdziw demokracy wspóln, a nie zasug. Midzy ru-

chem, a ruchem obliczonym i rozumnym istnieje rónica,

jaka istnieje midzy ruchawk i wojn, midzy zorganizo-

wanem spoeczestwem i tumem. Stao si te, e do naj-

wybitniejszych jej niegdy podów, jakimi byy dawne pu-

bhkacye wersalskiej szkoy, nikt ju dzisiaj przyzna si

niema odwagi, e wszystkie inne pody Uterackie tej szkoy

o tyle maj warto, o ile wznosiy si nad poziom stronni-



— 458 —

czych myli na wyyn mioci caego narodowego spoecze-

stwa; e dzisiaj pozostali ludzie tej szkoy rzadko uywaj
zdyskredytowanego terminu: demokracyi i demokratów, czy-

nic si tylko monopolistami uczu patryotycznych i szafa-

rzami honorowej nazwy patryoty! mieszny dyrektoryat! na

którego potrzebaby nam jakiego Napoleona demokracyi!

Na uczuciowe spoeczestwo obliczy poz sentymentaln Je-

remiasza, lamentujcego nad upadkiem narodu, odpychajcego

kad myl prawdy badawczej i dyagnozy prawdziwej go-

sem: Naruszacie witoci! zamykajcy si w coraz cianiej-

szem kóku malkontentów i zapoznanych geniuszów, fabryku-

jcy im korony laurowe i mianowania na wielkich ludzi!

Przychodzi kto do spoeczestwa z nauk: Prusak to, Nie-

miec, morderca narodowych ideaów! Przychodzi z krytyk:

Herostrat, palcy wityni! Przychodzi ze spokojnem sowem
o cikiem pooeniu narodu — zdrajca! podkopujcy wiar
spoeczestwa! Na wodziance starych frazesów karmi si

ma schorzay naród, aby przyszed do zdrowia i siy!

Trzeba, powtarzam, na panów tych jakiego Napoleona

demokracji, aby powiedzia, emy nie tacy jeszcze mazgaje,

abymy prawdy znie nie mogh; nie tacy gupcy, abymy
nauk i krytyk za szkodliw uwaa mieU; nie tacy za-

strzegli w partykularyzmie, mniejsza o to, gniewu czy nie-

szczcia, abymy nie mieli pragn penego wiata europej-

skiej owiaty, do ocenienia i oznaczenia, gdzie stoimy, gdziemy

zaszli. Nie chcemy ratowa si, cieniem i ran naszych przy-

krywaniem. Nie chcemy pociechy tych, którym si zdaje, e
osabili nieprzyjaciela, jeeU na niego wyekspensowali so-

wnik ubliajcych epitetów, chcemy go zna i milcze, do-

póki mu wojny skutecznej wyda nie bdziemy mogli. Nie

potrzebujemy te jamuny litoci Europy, wolimy jej mil-

czenie, dopóki w niej napowrót znaczy nie bdziemy mogli

duchem i dziaaniem. Kierunek ten nieuchronny, a wedle naj-
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silniejszego naszego przekonania jedynie zdrowy, bo trzewy,

krzepki, mski i godny narodu, który tyle przecierpia, mogli-

bymy te sygnalizowa autorowi »Dyagnozy« wbrew jego

twierdzeniom o upadku narodu. Rozwija si on midzy mo-
dzie, która si uczy, midzy starszymi, którzy o wychowa-

nie modego pokolenia staraj si tem usilniej, im wicej

przeszkód znajduj w najznaczniejszej czci Polski. Zapo-

wiedzi jego wyran prace czsto naukowej i krytycznej

natury, od modszego pochodzce pokolenia. Aby nie chodzi

daleko, wskazabym wanie ow nienawistn panu Wolskiemu

szko historyczn nowsz. Niesusznie nazywa j p. Wolski

monarchiczn i wogóle aprioryczn: cech jej gówn obro-

bienie czciowe, ródowe, na nowych, archiwalnych poszu-

kiwaniach oparte, obszaru dziejów naszych, przed czasem

uoonego w zaprawione pewnemi teoryami caoci; cech,

powtarzam, praca monograficzna. Ze przy takiej pracy histo-

ryozofia p. Wolskiego, le wychodzi, to prawda, ale wskazówka

to tylko, e jej fakta nie sprawdzaj . . . Czy dlatego ma si osta,

a gdyby si nie ostaa, spoeczestwu grozi niebezpieczestwo.

Nie zaiste, naród jest zdrowszy, ni si takim dyagnostom

zdaje. Ani prawda, ani praca mu nie szkodzi, przeciwnie,

wydoby go ona musi z ciasnoty, w któr go los zapdzi,

wskaza mu warunki i sposoby utrzymania si, przetrwania,

wyczekania lepszej przyszoci, pouczy o sile i rodkach

nieprzyjació, byle jedna i druga unikaa zudze i admi-

racyi wasnej i sza wedle starego goda: Niech boli,

jako chce.

Stron dodatnich naszego dzisiejszego spoeczestwa wska-

zalibymy p. Wolskiemu wicej, gdyby nie fatalne wzgldem

niego pooenie, e to, co za stron dodatni uwaamy, on

gotów bra za ujemn. Przytoczymy je wszake pokrótce,

choby w uwadze. I tak faszywie sdzi p. Wolski Wielkie

Ksistwo Poznaskie, bo wedle dobrych informacyi wywa-

szczenie germaskie doszo tam do mety, poza któr napo-
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tyka grunt oporniejszy. Przeladowanie religijne rozbudzio

lud, i tak najdalej posunity, a zgodno midzy stronnictwami,

ilekro idzie o stawanie przeciw potdze nieprzyjaznej, godn
jest wszelkiego uznania. W Galicyi znaczylibymy postp ku

lepszemu, nie tyle ostatnimi wyborami posów, ile Rad po-

wiatowych, rzeczywistymi rezultatami postpu spoecznego

i ekonomicznego wszdzie, gdzie Rady pracoway. W sejmie

rozbrat z polityk wielk przyniós zbawienne zajcie si

sprawami wewntrznemi; delegacya do Rady Pastwa da-

waa z jednej strony wielokrotne taktu politycznego dowody,

z drugiej czynnem wystpieniem w niejednej sprawie krajo-

wej lub monarchii austryackiej zdobywaa uznanie dla gosu

polskiego i zdolnoci polskich. Ruch katolicki w naszym

kraju skutecznie lud potrcajc, dziaajc na wychowanie

i opini, wszdzie zgodny z rzeczywistymi interesami zacho-

wania i utrwalenia narodowoci w oczach czowieka najcho-

dniejszych nawet uczu religijnych, byle politycznego, zasu-

giwa na wszelki szacunek i poparcie, jako sia odporna i bu-

dzca. Nie przeczymy, e wszystkie te objawy ywotne s
sabymi zacztkami, naraonymi kadej chwili na wywrót po-

htyki negac^^jnej , zwaszcza w czasach wzburzonych; nie

przeczymy, bo i teraniejsz, jedynie zdrow polityk wy-

czekujc, o Austry opart, okupywa ju przyszo tego roku

tyloma walkami z napadami dawnych chorób: legionów tu-

reckich, komitetów, zjazdów i reprezentacyi zagranicznych.

Ale dlaczego nie mie nadziei, e ta kiekujca przyszo
puci korzenie, e przejdziemy nareszcie ów straszny wwóz,
który otwiera w kocu widok na drog now, drog jedyn,

jak wskazuje rozum i sumienie? Wszake Opatrzno ze-

saa czasy i znaki , których nie rozpozna i nie widzie,

trzeba zalepienia bez granic. Po kataklizmie naszym przy-

szed austryacki 1866, francuski 1870; wiekowy nasz wspó-

zawodnik i nieprzyjaciel: Rosya, chce zebra dzisiaj owoce
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dwóch neutralnoci, podczas obu kataklizmów. wiat bardziej,

ni kiedy, obraca si okoo sprawy polskiej i katolickiej, jako

okoo niewidzialnej osi, stka w posadach swoich pod cia-
rem ich moralnym, ale biada, gdyby ta sprawa polska chciaa

na chwil przyoblec ciao widome! W ciele zgruchota j
mog obie olbrzymie maszyny dzisiejszej pychy ludzkiej . .

.

W takiej chwih, wród takich zapasów — milczenie i bier-

no, to jedyna rola, która najsroej dokucza przeciwnikom,

najmniej naraa wytrconych z kolei wypadków. Kombinacyi

chwil przyszych przewidzie trudno, to jednak pewna, e
strzedz trzeba jednego: nie da si uy na dywersy i

—
gotowym by na wszystko. Aby za by gotowym, trzeba

stopnienia si w jedno polskiego poczucia, zgody, na czem

narodowo polega, czego z niej pod kar mierci moralnej

odstpi nie wolno, jak si zachowa, aby przetrwa, nawet

najgorsze. Oto jedyny przedmiot, godny myli i dyskusyi spo-

eczestwa. . . Gotowi za na wszystko, mamy jedno: mamy
czas. Czas, który tylko zmarych z grobu nie budzi, wic
wyty wszelkie siy, aby y i przey . . , czas, który czyha

na potnych ... A któ nie widzi nieuchronnych znaków

przyszych wstrznie na potgach, które wyrosy nad nasz
dolin ez i krwi?

Dziwna te to zaiste rzecz, jak nasi tak zwani gorcy

patryoci mao ufaj narodowi swojemu, jak mao jego zaso-

bom przeszoci, jego cywilizacyjnemu znaczeniu, jak cigle

w^oaj: Krzycz i demonstruj, e Polak, bo przestaniesz by
Polakiem! Daremnie miehmy dla nich dziewi wieków hi-

storyi, daremnie posunlimy dla nich cywilizacy europejsk

poza Dniepr i Dwin, daremnie zdobyUmy si na pocze-

stny jednak zastp mów stanu i wodzów, uczonych i po-

etów, daremno miehmy kilka kroci drukowanych ksiek
i daremnie mamy midzy milionami ludnoci czysto polskiej

ów krociowy zastp tych, którzy mniej lub wicej znajc j,

przyznaj si do tej przeszoci. Daremnie dla nich, z eman-
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cypacy ludu zastp ten si powiksza. Oni nie przestaj

mówi o zgubie narodu, jeli ten zastp obejmujc spucizn

przeszoci, mylaby i czu odmiennie od przepisanej przez

nich rutyny. Co do nas, nie podzielamy tych obaw; a cho-

cia pooenie nasze cisze, ni kiedykolwiek, kiedy ekster-

minacya wicej, ni kiedykolwiek, si sroy, nie uwierzymy

nigdy, aby nas spotka los staroytnej Grecyi, choby dla-

tego, e jestemy nowoytnym, na mleku chrzecijastwa wy-

karmionym narodem. Eksterminacya moe zaj dalej, jak

zasza, zajdzie za z pewnoci dalej, jeeli w jedn zgodn
falang pracy organicznej cinici, nie wytworzymy siy od-

pornej: ale tradycyi dziejów tej ziemi, tradycyi jej myli, jej

cywilizacyi
,
potnej pieni Kochanowskiego , Mickiewicza,

Krasiskiego i caej plejady poetów, nikt z tej ziemi nie wy-

rwie, i nikt nie przeszkodzi, aby po generacyach, mniej na-

wet potg tego wszystkiego czujcych, — a takie zsya nam
zwyczajnie polityka samozwacza — nie miay przyj inne,

czujce tem silniej. Liberalniejsi, pozwalamy przeto pokole-

niom przechodzi dob krytycznoci, przewagi rozumu nad

uczuciem i fantazy, wolimy brak piewu, ni piew fa-

szywy, wolimy przejcia naturalne, ni afektacye pozy. Co

wicej, tuszymy, e taka przeszo jak nasza, pena genial-

nych porywów, heroicznych czynów i olbrzymich obdów,
da przyszoci równie genialnej, równie heroicznej, a po

msku z obdami walczcej; tuszymy, e taka poezya, jak

nasza, da dalszego rozwoju myli w sztuce i nauce, tem

wyszego, im sama bya wysz, a w którkolwiek stron

myl zwrócimy, czy ku naszym stosunkom, czy ku stanowi

dzisiejszego wiata, wszdzie widzimy wielkie wyzwanie do

jednego stopnia dalej w sferze ducha, otwartej przez znako-

mitych wyobrazicieli naszej umysowoci.

Rozszerzylimy si nad dyagnoz >Dyagnozy« nad pier-

wotny zamiar. Przyszlimy do innej, ni p. L. Wolski, bo
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o ile zewntrznych cierpie, guzów i ran widzimy wicej

ni on, » któremu ju czternacie lat« dostatecznemi si wy-
day do ich zaschnicia, o ile truchlejemy, obawiajc si dal-

szych — o tyle wewntrz spotkahmy tylko te choroby trwa-

jce, których on jako oznak zdrowia poda si zdaje. Pan
Wolski te rozpacza nad pacyentem; my nie wierzymy wcale,

aby umrze móg. Nie mniemamy, aby objawy dzisiejszej

kryzys miay by szkodliwymi, podajemy za rodki, aby^

jakakolwiek bdzie jego przyszo, poytecznymi si okazay.

Mniej melancholiczni od p. Wolskiego, gotowimy przyzna

jednak, e te rodki polecamy z pewnem poruszeniem medy-

cznego serca pod piatem ebrem, ebymy wiele dah za to,

aby je pacyent przyj! Wygórowanie potg nam nieprzyja-

znych jak moe napeni obaw o dalsze eksterminacyjne

denia, tak moe i powinno rwa ca dusz czowieka do

tego, aby mie na kocu pier:

Nie podug miary krawca, lecz Fidiasza!

pier wyrobion, jak ów staroytny Laokoona posg, w któ-

rym sia dorównywa wyrazowi cierpienia. Ale do tego trzeba

by jedn falang, powtarzam, falang gnan nieustannie

wszystkiemi siami duszy, si obrazy najwitszych uczu
i si wspózawodnictwa dobrego ze zem, si ambicyi i si
zalenej wytrwaoci, si narodu, który nie uczy si dopiero

kocha, co powinien, i nie przekomarza si, kto kocha wicej,

ale tego, co wszystkie muszkuy zgodnie naty i wród
wichru napina liny ojczystego agla. Chcc ni by, trzeba

jednego tylko, trzeba si wiekuistej negacyi przemieni w si
dodatni, pchajc, zmuszajc do pracy, podajc nieustanne

dla niej zajcie, na jakie sta: a naród, którego starczyo na

takie powicenia i cierpienia, sta na wszystko. Jedn skib

gbiej, tam, gdzie ziemia urodzajna! Cokolwiekbd przy-

niesie najblisza przyszo, jedno przynie musi: potrzeb
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prawdziwej cwilizacyi, która si zaczyna od wiary w Boga
i prawa jego na wiecie, a koczy na mioci narodu i ro-

dziny. Kto, jeeli dochowamy tych znamion, kto, jeh pój-

dziemy zgodnie, od mocarzy ziemi a do . . . p. Ludwika Wol-
skiego, mie bdzie stawia nam dyagnoz mierci!

Lipiec 1877 roku.



1889.

ST. TARNOWSKI.

PRÓBY ROZSTROJU^).

Spoeczestwo nasze znajduje si w stanie przejcia,

przeistoczenia, a caa jego przyszo moe zalee od tego,

czy z obecnego przeobraenia wyjdzie ono zdrowszem i sil-

niej polskiem, ni jest dzi, albo te sabszem i kosmopoli-

tycznem. Ze si ono demokratyzuje, to konieczno, któr ro-

zumiemy i przyjmujemy; ale to znowu jest koniecznoci nie

ju jednego czasu, lecz niezmienn, w naturze ludzi i rzeczy

ugruntowan, e ywotnem i trwaem adne spoeczestwo

by nie moe, jeeli nie jest uczciwem i organicznem. Nie

moe za by uczciwem, jeeli jest bezbonem; nie moe by
organicznem, jeeli jest anarchicznem. Naszej za formujcej

*) Artyku ten ogoszony zosta przed wyborami sejmowymi. Autor

chcia z tej cliwili skorzysta, aby zwróci uwag ogóu na wewntrzny
stan kraju, jego niebezpieczestwa i jego potrzeby. Artyku nie odnosi

si do epoki, ilustrowanej przez nas, z wyjtkiem zakoczenia. Wraca

w niem autor do pocztków i podstaw pogldów politycznych, których

byt wspótwórc. Z tego powodu zamieszczamy tylko ostatni ustp roz-

prawy St. Tarnowskiego.

30
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si demokracyi grozi to niebezpieczestwo, e jak szlachta

niegdy, tak ona dzi popadnie w moc ludzi, którzy psycho-

logicznie naturalnym sposobem przewodzi jej prawie musz,

a warunków i pierwiastków moralnie dobrego i organicznie-

zdrowego postpu w sobie nie maj. Zalepieni swoj,

doktryn, e do wolnoci sumie i wyzna potrzebna jest

negacya wszelkiego wyznania, bezwyznaniowo, maj oni-

i szerz nienawi do katolickiego Kocioa, a o ile jej nie

maj, to jej bezwiednie su. W dziaaniu za swojem uy-
waj rodków zarówno moralnie zych, jak spoecznie szko-

dliwych i rozkadowych. Oparci na filozofii przeczenia, uwa-

ajc przeczenie za pierwiastek postpu i swój obowizek^

nurtuj i podkopuj wszelki spoeczny zwizek i równowag,,

kiedy staraj si w podejrzenie i ohyd podawa ludzi

i zwierzchnoci, powody, znaczenie i skutki spraw przekrca,

a obok jawnego istniejcego porzdku wadz i rzeczy tworzy

jaki inny, równolegy, swój, który jest tamtego przeczeniem,

i rodkiem utrzymania spoeczestwa w niepokoju i zamcie.

Mówi o postpie, ale na czem si ten postp zasadza, tga
pokaza i przekona o nim nie umiej. We wszystkich kie-

runkach spoecznego i narodowego ycia, politycznym, eko-

nomicznym, naukowym, literackim, my niby zacofani moemy
wykaza tszych ludzi, szersze pojcia, lepsze dziea, rzeczy-

wistsze skutki, zatem rzeczywistsze postpy, ni oni. Mówi
wprawdzie o potrzebie zblienia si do ideau powszechnego

gosowania: ale ten idea, lat temu czterdzieci, móg w do-

brej wierze by uznanym za wyraz i warunek postpu; dzi,

po dowiadczeniu poznany w praktyce
,

jest przestarzaem

i przebytem stanowiskiem, bo dzi kady mylcy czowiek

wie, e ów idea jest tylko podwójn komedy. Komedy
gosowania powszechnego, bo ono nie jest nigdy powszechnem;

a powtóre komedy woli spoeczestwa, naprawd za tylko

narzdziem w rku mocniejszego. Jeeli postp ma oznacza

i wolno i rzeczywist reprezentacy spoeczestwa w rz-
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dzie, jeeli do nich chce naprawd dy, to przedewszyst-

kiem to wiedzie powinien, e ta zasada jest faszywa, bo

pod pozorami równoci przynosi albo despotyzm odrazu, albo

despotyzm porednio, po anarchii.

Prawda, e te pozory równoci s dla takich jeneraóiv

przeczenia drosze nad wszystko: nad wolno, nad si, nad

sam byt i przyszo spoeczestwa i ojczyzny. Widzimy to

w wielu krajach, stronnictwach lub nawet rzdach w Europie,

tylko tego nie widzimy, eby to tym krajom i narodom wy-

chodzio na dobre, eby dwigao w gór ich ojczyzny.

Zastanawiamy si gboko i oddawna nad pytaniem,

w czem tkwi sam rdze i istota tego postpu, o którym nam

tyle prawi, a dojrze jej doprawdy nie moemy. Jedne wi-

dzimy zasad, w rónych stopniach i odcieniach przez nasze

pisma postpowe wyznawan, to bezwyznaniowo, przecze-

nie i nienawi wiary. Jeeli to postp, to ten w nich jest:

ale z tym wyjtkiem nie dostrzeglimy zasady adnej, któraby

ten ich postp wyraaa i stanowia. Kiedy socyalici mówi
o zniesieniu wasnoci lub rodziny, mówi o rzeczach dla

wszelkiego spoeczestwa miertelnych; ale mona zrozumie,

czego chc i do czego d. Ale na czem si zasadza i do

czego dy postp, jak go pojmuj i gosz nasze niby po-

stpowe pisma, tego doprawdy zmiarkowa nie umiemy.

Bodajby t drog, na któr weszy, nie zaszy wkocu
tam, gdzie wierzymy, e zmierza nie chc.

Przypadek naprowadzi nas na domysy i obawy, które

daj Boe by si prawd nie okazay. Pewien mody czowiek

przeczyta jaki wieo ogoszony tomik wierszy i dowodzi

nam, e wiersze wprawdzie s liche, ale stanowisko autora

jest wysze i oznacza postp. Dlaczego? dlatego, e nie stoi

na przebytem, romantycznem
,

patryotycznem stanowisku

Mickiewicza i innych, ale ma idea lepszy i wyszy, zajmuje

si kwestyami (sit venia verho) » 1 u d z k o c i o w e m i «

.

O tem, e jak suc w wojsku, mona mu suy tylko
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w jakim puku czy kompanii , tak ludzkoci caej suy
mona tylko w swoim narodzie i przez niego, mówilimy ju
na pocztku; ale bodaj czy naiwne wyznanie owego mo-
dzieca nie oznacza trafnie tego postpu, do którego zmie-

rzamy. Kosmopolityzm lepszy i wyszy od patryotyzmu, de-

mokracya i republika lepsza od ojczyzny, to widziao si we

Francyi, kiedy postpowi radowali si i tryumfow^ali naza-

jutrz po Sedanie, a w obliczu wojsk pruskich podnieli po-

tem wojn domow; to w niektórych (prawda, e dotd tylko

w najgorszych) pismach i ksikach warszawskich odzywa

si nieraz wyranie. Wiem, e i to zwala si na karb ludzi

statku, a przedewszystkiem Staczyków! Oni to niby, przez

surowy rachunek z Polsk dawan i dzisiejsz, przez wydo-

bycie na wierzch jej bdów, mieh odj jej zaufanie we
wasn warto i przyszo, bo wykazali szkodliwo po-

wsta, zniszczyU idea patryotyczny. Ze za naród bez jakie-

go zosta nie moe, wic w miejsce tamtego, przez nas niby

zgadzonego, wystpi ten nowy, kosmopolityczny i socyalny.

To, moi panowie, wiecie, e jest jednem z waszych wielkich

kamstw, i wiecie, dlaczego je popeniacie. Nie pokaecie we

wszystkiem, comy mówili i pisah, ani jednego sowa, któreby

byo przeczeniem ojczyzny i jej mioci; znajdziecie tylko

przeczenie konspiracyi i bezimiennej anarchicznej polityki;

i to przeczenie udajecie za tamto, bo ono godzi w wasze

osoby, w metod i nieomylno waszego dziaania.

Dzi, kiedy je ponawiacie ze wie energi, nie w celu

powstawania, powtarzamy, ale w celu przeczenia, rozstrajania,

anarchizowania spoeczestwa, by je przez to pod swoj
wadz trzyma, nie dziwcie si, e powtarzamy wam wszystko,

comy wam i przeciwko wam mówili od lat dwudziestu

i kilku, co wam mówili najlepsi i najmdrsi z Polaków: nie

za naszego tylko czasu lub wieku, ale od chwili, jak wam
podobna anarchiczna demokracya zacza chwia podstawami

Rzeczypospolitej. »Taki rzd popularitatis — mówi Skarga —
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musi przecie mie swoje króliki, a o te króliki nie trudno,

którzy jadowitymi jzykami myli swe zakryte wykonywajc,
poburz prostaki i od nich na Sejmach mówi i czyni, co

chc, i skadaj na braci, a bracia albo o tem nie myleli,

albo zwiedzeni, jak dzieci pod paszczem wolnoci, krzykiem

i wrzaskiem przyzwolili, nie wiedzc, na co, i szkody, a zguby

swej nie baczc*. Otó my » królików « nie lubimy: czy to

w staropolskich karmazynach, czy w purpurze dzisiejszej de-

mokratycznej czerwonoci. A e jedni do drugich podobni,

e te same maj rodki dziaania i tej samej natury cele, e
jak tamci niegdy Polsk niepodleg do upadku przywiedli,

tak ci dzisiejszej ani si dwign, ani si wzmocni, ani si
naprawi nie daj, wic przestrzegamy przed nimi siy wiee
a uczciwe, które na wstpie w swoj historyczn rol mo-

gyby tak atwo da si podej i uwie, jak w swoim czasie

szlachta królikom i demagogom oligarchicznym. Obiecuj oni

pikn przyszo i postp, ale w t przyszo i ten postp,

jaki oni obiecuj, nie wierzymy, bo z przeczenia jedna tylko

rzecz moe wyj i zrodzi si — nico.

Widzimy wielu, którym dowiadczenia tak liczne, tak

cikie, tak wiee, nie wystarczyy i oczów nie otworzyy na

istotn warto takich zasad i takiej polityki, i dlatego nie

jestemy bez obawy o koniec tej kryzys, jak spoeczestwo

polskie przebywa. Widzimy w niem jednak znaczny przyrost

si, wiadomoci, rozumu, mocy nad sob, odwagi cywilnej

i publicznego ducha, i mimo naturalnego niepokoju nie wt-
pimy, e dobra szala przeway z. Rzecz jest godna uwagi

i bardzo pocieszajca, e kiedy poród szlachty znajduj si

zawsze jeszcze tacy, którzy id na lep króKków dzisiejszych,

jak ich ojcowie chodzili na lep królików karmazynowych, to

w sferach miejskich odzywa si nieraz instynkt trafny i ro-

zumny zmys poUtyczny, i to nie w wikszych tylko, ale w zu-

penie maych miastach i miasteczkach; odezwa si nawet

podczas i w sprawie owego wiecu miejskiego. Jedno staje za
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drugie, jedno dodaje otuchy, kiedy drugie martwi. S wic
warunki i pierwiastki stroju w tym rozstroju; ale mimo tych

oznak dobrych, bdem byoby i zalepieniem ukrywa sobie,

e jestemy wystawieni na wzmocnione szturmy i wpywy
jeneraów czy hrólików.

Prd ten wzbiera u nas, tak jak w Królestwie, cho
wskutek krajowych stosunków inny ma tu i tam ksztat i za-

kres, i nawet poniekd inny charakter. Tamten naukowy i h-

teracki wicej, jest szczerzej i gorzej kosmopolitycznym; tu-

tejszy wicej polski (t sprawiedliwo mona mu jeszcze

odda), jest wicej pohtyczny; tamten wicej filozoficznie, ten

wicej praktycznie rozkadowy; tamten lgnie gównie do bez-

bonych i socyaHstycznych mylicieli i pisarzy, ten z legity-

mizmem tajnych rzdów narodowych czy pocig do dzia-

ajcych praktycznych rewolucyonistów europejskich. Czy
jest czno i obmylana wspólno w ich dziaaniu, tego

oczywicie wiedzie nie moemy: ale jeeli nawet niema je-

dnego nadawanego im z góry popdu, to s jednakowe

i wspólne popdy, s podobne dnoci i cele, tak, e dzia-

anie jednych i drugich obraca si na wspólny poytek i moe
wyda ten sam skutek: ze przeistoczenie spoeczestwa, ze-

psucie jego charakteru, zagad jego moralnej odrbnoci

i istoty, czyli ostateczny rozstrój i prawdziwy Finis Poloniae.

Przed stu laty, kiedy zdrowa cz narodu nie tak skutecznie,

jakby bya moga, ale przecie zabieraa si do wielkiego

dziea organicznej naprawy pastwa i spoeczestwa, króli-

kowie ówczeni, królikowie przeczenia, stanli im na poprzek

drogi i rydwan Rzeczypospolitej zepchnli w przepa, wiemy

jak. Przez cay wiek XIX królikowie znowu — cho ju nie

arystokratyczni — amali do reszty szcztki tego wozu, po

kt<')rym i pozna trudno, czem by kiedy, i szcztki te za

kadym razem gbiej w przepa spychali. Dzi, kiedy znowu

I>róbuje si skada, dobiera, sztukowa potrzaskane kawaki,

eby z nich co caego zoy, znowu nie, tylko przeszkody
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i psucie. Czem dawniej liberum veto, tern w naszym wieku

jest liberum conspiro; czem dawniej konfederacye, tem orga-

nizacye; a jedno i drugie jest t sam negacy Pospolitej

Rzeczy i publicznego ducha, tem samem rozprzganiem i roz-

kadem politycznego i spoecznego organizmu.

Czy wiek XIX ma si skoczy tego samego ducha

tryumfem? Byoby le, bo w takim razie w wieku dwudzie-

stym mogoby ju o nas nie by mowy wcale. I dlatego

przestrzegamy ludzi dobrych przed wrodzon atwowiernoci

i dobrodusznoci, która zbyt czsto stawaa si i staje u nas

szkodliw pobaliwoci, powolnoci lub opieszaoci: pro-

simy o czujno i spójno. JeeU jest prawo pocigu

i powinowactwa midzy pierwiastkami chemicznych roz-

czynników, to jest takie samo midzy pierwiastkami do-

datnimi, skadajcymi ciaa stae, niewzruszone zrby i po-

sady, na których osadza si ziemia, a zakwita nasz ywy
wiat. JeeU warstwy tej nowej formacyi maj si odtd

ukada horyzontalnie, a nie jak dotd wertykalnie, niech tak

bdzie! ale nieche si skadaj z pierwiastków zdrowych,

i niech te zdrowe skupiaj si razem w masy granitu i masy

humusu. Warstwa, które one zo, musi by i silniejsza i ro-

dzajniejsza od tamtej; bo i one lepsze, i kit, który je spaja

tszy. Jedne przylegaj i przyrastaj do siebie si dodatnich

uczu i zasad, drugie cz si si uczu namitnych zwykle,

ale ujemnych, które z natury maj ruch i moc odrodkow,

i nadugo skupia si okoo jednego rodka nie mog. Wosk,

w który pszczoy skadaj swój miód, ma jak spoisto

i regularn budow; to, co buduj szerszenie jest na pozór

kunsztowne, ale rozsypuje si jak popió, do którego jest

z barwy i miszoci podobne.

Ci, którzy ycie oddali na to i za swój maj przed

Bogiem i ludmi obowizek, eby lepi z wosku komórki,

a z komórek plastry, którzy miód znosz i robi, jak mog,

nie doskonale zaiste, ale lepiej, ni drudzy; ci (czy oni s ze



— 472 —

szlachty, czy z miast, czy z chopów), którzy si maj za po-

woanych i przeznaczonych nie do przeczenia, ale do dziaa-

nia i suenia, ci niech swoje robi dalej; a przytem niech

pamitaj jedno. Dzi mamy tu jeszcze do tej roboty wa-
runki szczliwe, a w tej chwih w skutku zbiegu okolicznoci

tak szczliwe i sposobne, jak nie byy dawno. Ale jak dugo
one potrwaj, i czy za drugie sze lat bd takie same?
Korzystajmy z tej chwih, i zbierzmy co si da zapasów

miodu do naszego ula, bo jakbymy te lata bezskutecznie

zmarnowaU, to nie wiemy, czy po nich nie nastpi gorsze:

a wiemy, e dobra sposobno raz z rki wypuszczona, nie

lubi atwo ani rycho powraca. Pamitajmy, e plon i za-

robek tych przyszych lat szeciu, a moe wielu dalszych

w przyszoci, w wielkiej mierze, od tego zalee musi, czy

my szeregowcy dziaania poród zamtu i rozstroju jaki spra-

wi chc jeneraoicie przeczenia, potrafimy by naprawd
w zamcie miar i strojem w rozstroju.



REZULTATY





w poprzednich rozdziaach niniejszej ksiki przedsta-

wihmy czytelnikowi najwaniejszy materya historyczny, ró-
dowy, na podstawie którego moe sobie zda spraw z usi-

owa i walk politycznych, jakie si toczyy w latach 1859

do 1873 dla zdobycia i zapewnienia Gahcyi nowej organizacyi

politycznej.

Nie osigna w nich Galicya tego, czego pragna i o co

walczya, zupenego samorzdu i autonomii; musiaa si zado-

wolni czciowym w tych kierunkach wynikiem. Zdobya
sobie ustawodawstwo w pewnych tylko dziaach administracyi,

w innych ustawodawstwo zalene od ustaw pastwa, w in-

nych wreszcie podlega nadal wycznie ustawom pastwo-

wym. Zdobya sobie samorzd w pewnych tylko dziaach zu-

peny, w innych ograniczony, w innych (mianowicie szkolnym)

podzielony z rzdem.

Po bezskutecznych próbach rozszerzenia tego samorzdu
i autonomii, Galicya w r. 1873 pogodzia si jednak z poo-

eniem i zaniechawszy dalszych walk pohtycznych, w pozo-

stawionych sobie granicach przystpia do usilnej pracy nad

podwigniciem kraju kulturalnem i ekonomicznem. Czy miaa
w tem racy, czy dobrze uczynia, o tem sdzi mona we-

dug nastpstw i skutków. Sd ten pragnlimy uatwi czy-

telnikowi niniejszej ksiki i dlatego w rozdziale tym poda-
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jemy mu niektóre cyfry stwierdzajce, co, w jakim stopniu

i w jakim kierunku zrobiono.

W pracy tej podwignicia kraju szereg by trudnoci

niepospolitych. Pierwsz by sam ogrom zadania spotgowany

przez zaniedbania na wszystkich polach. Brako krajowi y-
czhwej opiekuczej rki rzdu, a wcignity od r. 1796 w je-

den okrg cowy z duo wyej gospodarczo rozwinitymi

i przez rzd protegowanymi krajami — lsk, Morawy,

Czechy , Nisza Austrya — by skazany na cik walk
ekonomiczn, niemal zdegradowany na poziom prowincyi,

przeznaczonej wycznie na eksploatacy, na wzór kolonii da-

wnego systemu kolonialnego.

W braku monoci rozwoju kraju pod ochron wasnych

ce wychowawczych byoby potrzeba wielkich, olbrzymich po

prostu zasobów materyalnych, aby w szybkim czasie zwTOt

na lepsze uzyska. Ale o zasoby te materyalne byo i jest

bardzo trudno. Galicya jest wogóle krajem ubogim, odepchni-

tym górami i granicami celnemi i od dobrych komunikacyi

i od korzystnych rynków zbytu czy nabycia. Wszake pisano

ksiki o »Ndzy Galicyi«.

Std nie mona udzi si wogóle, aby kraj by w stanie

tak wysokie ciary podatkowe ponosi, jak kraje bogate,

zdolne przez to i absolutnie i relatywnie wysze podatki

uiszcza; a mono podatkowa kraju bya w pierwszym

rzdzie zuyt na pastwowe podatki, wysokie z dawna i pe-

ryodycznie wzrastajce, niezostawiajce nietknitem adnego
róda, skazujce kraj i ca autonomi przewanie tylko

na resztki monoci podatkowej, na okruchy dodatków do

podatków, z których miay y i dziaa i kraj i powiat

i gmina.

A i te okruchy byy obarczone pierwotnie kolosalnym

ciarem: indemnizacy, t. j. spat i oprocentowaniem po-

yczki zacignitej na przeprowadzenie uwaszczenia i znie-

sienia paszczyzny. W r. 1866 wyniosy dodatki na rzecz
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kraju, t. j. caej jego dziaalnoci 12 cent., na rzecz indemni-

zacyi 51 cent. od 100 centów podatliów pastwowyci. I tak

trwao przez dugi szereg lat, a do roku 1878; indemni-

zacya zabieraa 51% , kraj móg na wszystko inne bra
tylko 30—34%- Dopiero od 1878 r. stopniowo znia si do-

datek indemnizacyjny , a ustaje jako taki przy konwersyi

z roku 1894.

Dalej musia kraj liczy si z ciarem, jaki na spro-

wadzi wykup redniowiecznej pozostaoci: propinacyi jako

prywatnego prawa. Istnienie propinacyi — nie wchodzc tu

w jej ocen z innego, ni finansowego tylko punktu widze-

nia — byo redukcy monoci publiczno-podatkowej kraju,

wykup tego prawa na rzecz kraju zwiza dochody z tego

róda na rzecz specyalnego celu, oprocentowania i amorty-

zacyi obligacyi propinacyjnych. Moe w przyszoci rezerwy

funduszu propinacyjnego i samo to prawo krajowe w tej

czy innej formie suy bd na rzecz skarbu krajowego, ale

dotd nie suyy, miay w caej przeszoci owszem nega-

tywne, uszczuplajce mono podatkow znaczenie.

Wród tych trudnoci rozwija si budet i gospodarstwo

kraju.

Pierwszy budet przedstawiony Sejmowi do uchway,

przygotowany jeszcze przez namiestnictwo, a przez Sejm

uchwalony by na rok 1866. czna suma rzeczywistych wy-

datków krajowych wyniosa 1866 r. 1,158.062 Korony, a budet

uchwalony na rok 1905 wynosi 27,211.151 K. Rónica w cy-

frach olbrzymia, a niemniej wielk i znaczc jest w kierun-

kach i zakresie wydatków. Dla porównania zestawiamy je

obok siebie:
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Rok 1866

Koszta reprezenta-

cyi kraju ....
Koszta zarzdu

Koszta leczeniai za-

opatrz, chorycli

Koszta szczepienia

Wydatki sanitarne

Zasiki dla zaka-

dów dobrocz^jTi, ,

Zasiki na cele na-

ukowe i \Tr\-cliowa-

nia publ, . . .

Zapomogi dla do-

tknitych klsk
Wydatki na wyda
lenie wóczgów
Kwaterunkowe dla

andarmeryi . .

XI. Dopaty na podwody
Xn. Podatki i daniny

XIII. Drogi krajowe .

XIV. Budowle wodne
XV. Nagrody za ubicie

zwierzt drapien

XVI. Róne przypadk.

Suma wydatk. rzeczywist

I.

II.

m.

IV.

V.

\1.

vn.

vui.

IX.

X.

Koron

250.482

95.440

423.200

36.252

18.000

11.164

61.308

67.226

12.000

1.390

120.000

1.000

60.600

1,158.062

Rok 1905

I. Reprezentac. kraju

II. Zarzd . . .

III. Sprawy zdrowotne

rV. Dobroczynno
V. Owiata ...
VI. Pomniki historycz

VII. Bezpieczestwo pu

bliczne . . .

VIII. Komunikacya .

IX. Budowy wodne

melioracye . .

X. Rolnictwo . .

XI. Górnictwo . .

XII. Przemys i rko
dziea ....

XIII. Dugi krajowe .

XIV. Rozmaite . .

Koron

253.77 l"

812.1r"

3.226.3:

103.47

10,515.3('

105.141

647.21-

3,770.76.:

1,957.264

1,714.285

37.408

665.124

2.939.600

463.291

Suma wydatków 27,211.151

Wydatki na owiat czyniy wtedy b'2%, dzi 38 27o>
drogi krajowe wtedy 5"1%, dzi komunikacye 138%, wy-

datki zdrowotne 1866 r. 41%, dzi ll"8 7o5 budowy wodne
i melioracye, rolnictwo, górnictwo, przemys i rkodziea nie

miay r. 1866 adnej dotacyi, obecnie wydatki te czyni 16%,
natomiast dugi obciaj dzi rocznym ciarem w wyso-

koci 108 7o, a wtedy zabieray przeszo 4 razy tyle (51:12)

jak dodatki podatkowe na rzecz budetu, które wówczas 93%
dochodów budetu stanowiy. czne dodatki czyniy wtedy

63%, dzi 65 (realne), 71% (pers.), z kadego guldena szo
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78 V2 % na dug, a tylko 2l\ X na waciwe zadania reprezen-

tacyi kraju.

Historya budetu krajowego przedstawia dotd pi ró-

nyci faz. W pierwszej epoce 1866—1873 nabieraj wikszego
znaczenia jedynie wydatki komunikacyjne, na stworzenie sieci

dróg krajowych, uznanych susznie za warunek niezbdny dla

jakiejkolwiek pracy dwigania kraju. Wzrost tego wydatku
zmusi do podniesienia dodatków stopniowo z 12 na 30 cent.

pomimo niezmniejszonej kwoty dodatku indemnizacyjnego. —
Druga epoka od r. 1874—1880 jest stanowczym krokiem na-

przód w administracyi kraju, mianowicie przez wejcie w y-
cie ustaw o szkoach ludowych i przejcie na kraj kosztów

leczenia ubogich chorych, które a do r. 1874 miay w po-

owie ponosi gminy. Wtedy pojawia si te pierwszy wy-
datek kraju na budowle wodne, a suszna krytyka zamkni
rachunków funduszu indemnizacyjnego, pozostajcego w rz-
dowej administracyi, toruje drog znice rocznej na to daniny

poczwszy od r. 1878, co uatwia podniesienie dodatków kra-

jowych na 34"37 cent. — Z marszakowstwem ZybUkiewicza

(1881) rozpoczyna si trzecia faza nacechowana mielsz ini-

cyatyw w wydatkach gospodarczych i posueniem si poli-

tyk kredytow, przy równoczesnym znacznym wzrocie wy-

datków na cele owiaty. Indemnizacya nie dozwalaa na zna-

czne podniesienie dodatków, corocznie zacigane dugi wobec

cienia jeszcze dawnych przeszo 50—60 mihonów indemni-

zacyi, nowego dugu propinacyjnego, nie mogy te by uznane

za trwa podstaw gospodarki kraju, a mogy psu kredyt

kraju; krajowe opaty konsumcyjne zaprowadzone 1891 roku

nie rokoway odrazu znacznych dochodów, std programem

skarbowej poKtyki krajowej staa si konwersya dugów
uchwalona 1892 roku. Po konwersyi z r. 1893 rozpoczyna

si 4-ty okres. Skonwertowano 72 mil. dugów. Dodatki do

podatków su teraz i na administracy i na dugi (prócz

propinacyjnego), podniosy si z 39 na 65, ale w rezultacie
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s mniejsze, bo jeszcze w r. 1892 i 1893 wynosi dodatek

indemnizacyjny 29 cent., razem przeto z krajowym 68. —
W okresie tym trwajcym do 1904 r. zmniejszy si dug
krajowy z 72 na 56 milionów Koron; roczny ciar na spat
i oprocentowanie wynosi 1892 r. na dug krajowy 2,863.000 K.,

na indemnizacyj 5,690.000 K., razem 8,503.000 K. — Po
konwersyi znia si ten ciar i wynosi na 1903 r.

2,880.000 K., czyli zniy si o 5,623.000 K., t. j. przeszo

o 66%. Prócz znienia sumy dugów i rocznego ciaru
z tytuu dugów cechuje ten okres znaczna zwyka wydatków

na cele kulturne i produkcyjne, dalej zebranie rónych fun-

duszy specyalnych na gospodarcze podniesienie kraju, jako to

fundusz kolejowy, fundusz dla spóek poyczkowych systemu

Raiffeisena, z natury swego dziaania wymagajcych publi-

cznej dotacyi, fundusz dla spóek wodnych, fundusz przemy-

sowy, fundusz poyczkowy drogowy i. t. d. Fundusze te do-

sigaj cznej cyfry 12 mihonów Koron, weszy te w ruch

i oywiaj kulturn i gospodarcz prac kraju.

Ogólne danie intenzywniejszej pohtyki gospodarczej

nawet z pomoc kredytu, konieczny udzia kraju w regula-

c\\ rzek kanaowych, wykonanie ustaw krajowych, miano-

wicie w dziedzinie owiaty i zdrowia, reformy agrarne

(uchwalone woci rentowe i zamierzony krajowy kredyt par-

celacyjny), wreszcie restauracya naszych wielkich pamitek

i zabytków historycznych — w ich rzdzie Wawelu — aby

i byy pomnikami przeszoci i mogy lepszej przyszoci do-

czeka, oto cay szereg zada wielkich, tworzcych trudne

zagadnienie dla krajowej polityki skarbowej najbliszej przy-

szoci. Nie tu miejsce wchodzi w rozbiór tego zagadnienia,

ale tu stwierdzi trzeba, e jedynie dziki przezornej gospo-

darce skarbowej przez 40 lat mona coraz szersze podej-

mowa zadania, i tu przypomnie warto sowa Romano-
w i c z a powiedziane w ostatniej jego mowie budetowej

27 Padziernika 1903 r.: -Nam dzi gdy rozporzdzamy mi-
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lioDOwemi kwotami, kiedy widzimy, jak pod wpywem wydatków

na owiat, na cele ekonomiczne, ycie w kraju si dwiga

dziki Bogu, nam dzi atwo jest ojcom naszym robi za-

rzuty: A nie dalicie wicej na szkoy, a nie dalicie wicej

na cele ekonomiczne, na podniesienie przemysu i t. d. Pa-

nowie! Oni nie mogli wobec tego strasznego ciaru, jakim

kraj zosta obarczony. I to jest fakt, który skonstatowa

i w umysach spoeczestwa utrwali naley*.

Celem janiejszego uwidocznienia rozwoju dziaalnoci

kraju podajemy zestawienie kilku budetów krajowych z ró-

nych epok (ob. tabhc na str. 481), oraz omówimy gówne
kierunki dziaalnoci, mianowicie: owiata, sprawy zdrowotne,

komunikacye, wydatki gospodarcze, stosunki kredytowe.

Owiata *).

Szkoy ludowe.

Obejmujc zarzd szkolnictwa w r. 1868 zastaa Rada

szkolna krajowa w Gahcyi 81 szkó czteroklasowych (o czte-

rech nauczycielach), 1961 szkó t. zw. trywialnych z reguy

o jednym nauczycielu, i 427 szkó parafialnych nieuregulo-

wanych i niezabezpieczonych w swojem istnieniu, nadto siedm

szkó picio- i szecioklasowych eskich klasztornych, razem

wic 2476 szkó ludowych, hczcych razem niecae 3000 klas

czyU oddziaów i tyle nauczycieli. Po trzydziestu piciu la-

tach usilnej pracy organizacyjnej Rady szkolnej z pocztkiem

roku szkolnego 1903 liczya Galicya czynnych szkó ludowych:

*) Daty niniejsze opieramy na wydaniach urzdowych, a w szcze-

gólnoci: 1) Katalogu wystawy szkó ludowych i rednich galicyjskich.

Lwów 1894. 2) Sprawozdanie c. k. Rady szkolnej krajowej o stanie wy-

chowania publicznego w roku szkolnym 1903/4. Lwów 1904. 3) Prehmi-

narzu budetu pastwa i preliminarzu budetu krajowego na rok 1868

L 1905. 4) Schematyzmie Galicyi na r. 1905.
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jednoklasowych publicznych 2326, prywatnych 96, razem 2422

dwuklasowych 1398, » 25. » 1423

trzechklasowych 46, » 17, 63

czteroklasowych 312, » 53, 365

picioklasowych 100, » 3, 103

szecioklasowych 70, » 6, 76

wydziaowych 70, » 34, 104

(7— 10-klasowych)

razem publicznych 4322, prywatnych 215, razem 4556

Liczba szkó zatem podwoia si prawie, a liczba klas

czyli oddziaów majcych osobnego nauczyciela wzrosa w szko-

ach publicznych do 9.907, w prywatnych do 700, razem do

10.600 czyli przeszo potroia si.

Liczba nauczycieli uczcych w szkoach ludowych wyno-

sia w r. 1875 (z którego mamy daty dokadne) 3266, za
w r. 1903 wynosia w szkoach pubhcznych 10.082, nieliczc

nauczycieh religii.

Liczba dzieci uczszczajcych w r. 1871 (z tego roku

mamy dokadne daty) do szkó ludowych wynosia 156.015,

za w r. 1903 wynosia w szkoach publicznych 765,383,

w prywatnych 27.535, w domu uczyo si 7.285, nadto na

nauk dopeniajc (po ukoczeniu codziennej) uczszczao

148.365, razem 948.568. Liczba dzieci pobierajcych nauk
w zakresie szkoy ludowej wzrosa wic przeszo szecio-

krotnie.

Wydatek na szkoy ludowe pubUczne z funduszów lo-

kalnych, powiatowych i krajowych wynosi w r. 1874 razem

424.271 zotych austr., czyh 848.542 Koron, za w r. 1903

wynosi z tyche funduszów razem 15,722.664 Koron, wzrós

zatem o przeszo 18 razy.

Ze wzgldu na jzyk wykadowy byo w r. 1903 szkó:

polskich pubhcznych 2209, prywatnych 131, razem 2340

ruskich ^ 2086, » 4, * 2090

niemieckich » 27, » 99, » 126

31*
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W szkoach ruskich i niemieckich jest nauka jzyka

polskiego, w szkoach polskich we wschodniej czci kraju

nauka jzyka ruskiego obowizkow.

Seminarya nauczycielskie,

ksztacce nauczycieli do szkó ludowych, zakadano w Galicyi

od r. 1871 z kursem zrazu trzech-, póniej czteroletnim.

W r. 1871 zaoono ich sze mskich, trzy eskie,

w r. 1903 byo ich jedenacie mskich, trzy eskie pu-

bliczne, nadto om eskich seminaryów prywatnych.

W r. 1871 z kocem roku szkolnego seminarya pu-

bhczne mskie liczyy uczniów 71, eskie 59, w r. 1904

z kocem roku szkolnego mskie 2594, eskie 702.

Koszta seminaryów publicznych ze skarbu pastwa utrzy-

mywanych, wynosiy w r. 1872 zwyczajne kwot 266.504 K.,

nadzwyczajne 28.000 Koron, w r. 1905 preliminowane s na

1,067.440 Koron (z tego 6.540 Koron nadzwyczajnych wy-

datków).

Na stypendya dla uczniów paci obecnie rocznie pastwo
65.000 K., kraj 200.000 K. Kraj te subwencyonuje internaty

prywatne zaoone przy wszystkich niemal seminaryach.

Jzyk polski jest wykadowym w piciu seminaryach

mskich, jednem eskiem. Sze seminaryów mskich i dwa
eskie urzdzone s utrakwistycznie, t. j. e poowa przed-

miotów wykadana jest w jzyku polskim , druga poowa
w ruskim.

G i m n a z y a.

Kiedy w r. 1868 Rada szkolna krajowa obja zarzd

szkó rednich, zastaa 12 gimnazyów wyszych omioklaso-

wych i 7 gimnazyów niszych czteroklasowych. Z pocztkiem

roku szkolnego 1904 istniao 38 gimnazyów wyszych, z tych

jedno prywatne.
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Liczba uczniów w gimnazyach w r. 1868 wynosia

7258, w r. 1904 wynosi 25.286.

W szkoach tych uczy 928 dyrektorów i nauczycieh.

Zwyczajne koszta utrzymania gimnazyów publicznych,

ponoszone przez skarb pastwa w r. 1868 wynosiy okoo

500.000 Koron ^), na rok 1905 preliminowano je w kwocie

4.004.395 Koron.

Ze wszystkich gimnazyów dwa maj jzyk wykadowy
niemiecki, cztery ruski, reszta polski.

W ostatnich latach powstao nadto pi szkó gimna-

zyalnych eskich z 536 uczennicami.

Szkoy realne.

W r. 1868 byo ich jedna szecioklasowa, jedna nisza

trzechklasowa. Z pocztkiem roku szkolnego 1904 istniao

szkó realnych wyszych, siedmioklasowych, jedenacie.

Liczba uczniów w szkoach realnych w r. 1868 wyno-

sia 647, w r. 1904 wynosi 3.687.

W szkoach tych uczy 172 dyrektorów i nauczycieh.

Zwyczajne koszta utrzymania tych szkó, ponoszone

przez skarb pastwa, prehminowano na rok 1868 w kwocie

okoo 50.000 Koron, na rok 1905 w kwocie 874.200 Koron.

Wszystkie szkoy realne maj jzyk wykadowy polski.

Licea eskie
szecioklasowe, zblione planem nauki do szkó realnych, za-

czto zakada w ostatnich latach jako szkoy prywatne. Jest

*) Cyfr podajemy tylko przyblion, gdy w budecie pastwa na

rok 1868 wydatki na uniwersytety, gimnazya i szkoy realne w Galicyi

nie s we wszystkich pozycyach cile rozdzielone. Ogóem wydatki na

wszystkie te instytucye wynosiy 1,089.490 Koron, z czego na gimnazya

przypada okoo 500.000 Koron, na szkoy reakie 50.000 Koron, na uni-

wersytet krakowski 320.000 Koron, na uniwersytet lwowski 220.000 K.
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ich dziewi z 580 uczenicami, jedna z jzykiem wykado-

wym niemieckim, jedna z ruskim, reszta z polskim.

S z k o y wysze, a k a d em i c k i e.

Uniwersytet krakowski o czterech wydziaach mia w roku

szkolnym 1868/69 profesorów 40, uczniów 473, budet jego

na rok 1868 wynosi okoo 320.000 Koron.

W r. 1889/90 utworzono na uniwersytecie studyum rol-

nicze, czc je z wydziaem filozoficznym.

W r. 1904/5 mia uniwersytet profesorów 97, uczniów

2020, budet jego na rok 1905 wynosi 1,461.089 Koron.

Cniwerytet lwowski mia w r. 1868 trzy wydziay, teo-

logiczny, prawniczy i filozoficzny, profesorów 40, uczniów 1069,

budet jego na rok 1868 wynosi okoo 220.000 Koron.

W r. 1894 uzupeniono go wydziaem lekarskim.

W r. 1904/5 ma uniwersytet profesorów 72, uczniów

2732, budet jego na rok 1905 wynosi 1,166.830 Koron.

Akademia techniczna we Lwowie, przeksztacon zostaa

w latach 1871— 1877 na szko politechniczn o czterech

wydziaach, inynieryi, budowy maszyn, architektury i chemii

technicznej.

W r. 1868/69 miaa profesorów 7, uczniów 210, budet

jej na rok 1868 wynosi 62.134 Koron.

W r. 1904/5 ma profesorów 27, uczniów (I-sze pór.)

1182, budet jego na rok 1905 wynosi 483.268 Koron.

Akademia weterynaryi w^e Lwowie zorganizowana w roku

1896 jako szkoa wysza ma \^ roku 1904/5 profesorów 6,

budet jej na rok 1905 wynosi 123.400 Koron.

Celem uatwienia studyów weterynarskich przyzna Sejm

7 stypendyów w cznej kwocie 3500 Koron.

Akademia sztuk piknych w Krakowie, przeksztacona

w r. 1900 ze szkoy sztuk piknych, ma w r. 1904/5 profe-
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sorów 9, uczniów 150, budet jej na rok 1905 wynosi

82.710 Koron.

Szkoy zawodowe przemysowe.

W r. 1868 istniaa w Galicyi jedna tylko szkoa, któr
mona byo uwaa za tecmiczno-przemysow pod nazw
Instytutu tecinicznego w Krakowie. Szkoa ta w r. 1885 prze-

ksztacon zostaa na pastwow wysz szko przemysow,
zoon z trzeci szkó zawodow^yci, budownictwa, mecianild

i ciemii tectinicznej i z oddziau przemysu artystycznego

(malarstwa i rzeby dekoracyjnej). W r. 1904 liczba uczniów

w szkole wyszej wynosia 178, na oddziale przemysu
artystycznego 28, uzupeniajca szkoa przemysowa uczniów

153, liczba profesorów 23. Budet na rok 1905 wynosi

188.329 K.

Po roku 1870 rozpocza si ywa akcya kraju i pa-
stwa ku zakadaniu szkó przemysowych i warsztatów,

w których ksztaci si maj teoretycznie i praktycznie rze-

mielnicy i ludzie pracujcy w przemyle domowym. Jedne

z tych szkó utrzymywane s kosztem pastwa, drugie ko-

sztem kraju, gminy przyczyniaj si zwykle do ich utrzy-

mania, kilka jest prywatnych, subwencyonowanych przez pa-
stwo i przez kraj.

Budet szkó przemysowych pastwowych na r. 1905

wynosi 271.184 Koron (nie Hczc w to budetu wyszej

szkoy przemysowej w Krakowie), a razem z ni 459.503 K.,

budet szkó krajowych 432.950 Koron.

Najwiksz z poród nich jest szkoa przemysowa we
Lwowie, skadajca si z szeregu szkó zawodowych, a w szcze-

gólnoci: a) szkoy murarstwa, ciesielstwa i kamieniarstwa,

h) szkoy stolarstwa i lusarstwa budowlanego, c) szkoy sto-

larstwa meblowego, snycerstwa i tokarstwa, dj szkoy lusar-
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stwa artystycznego, e) szkoy hafciarstwa artystycznego i ko-

ronkarstwa, f) szkoy malarstwa dekoracyjnego, g) szkoy

rzebiarstwa dekoracyjnego.

Inne szkoy i warsztaty przemysowe rozrzucone po ca-

ym kraju maj tylko jeden specyalny kieranek. I tak istnieje:

26 szkó wyrobów z drzewa i oziny (stolarskici, sny-

cerskich, koszykarskich),

3 szkoy wyrobów metalowych (lusarskich i kowalskich),

3 szkoy garncarskie,

4 szkoy szewskie,

10 szkó tkackich,

1 szkoa powronicza,

14 szkó koronkarskich, haftu i robót kobiecych,

1 szkoa kapelusznicza.

Oprócz tego tak przy szkoach zawodowych, jako te
osobno rozwiny si t. zw. szkoy przemysowe uzupenia-

jce, które w kilku godzinach w tygodniu pracownikom za-

jtym w przemyle udzielaj niezbdnej nauki teoretycznej

i praktycznej, gównie rysunków. Szkó takich osobnych utrzy-

manych przez gminy, a subwencyonowanych przez pastwo
i kraj w r. 1903/4 byo 51 z 169 klasami, 441 nauczycie-

lami, 5926 uczniami, obecnie jest ich 57.

Szkoy zawodowe handlowe

rozwiny si dopiero w ostatnich latach. Na czele ich stoi

pastwowa wysza szkoa handlowa we Lwowie, noszca
tytu akademii, zaoona w r. 1899 z kursem czteroletnim.

Poczone s z ni trzyletnie kurs handlowe uzupeniajce.

Utrzymywana jest przez pastwo, z subwency kraju i gminy.

Profesorów w r. 1903/4 ma 11, uczniów w szkole wyszej

291, budet na rok 1905 wynosi 58.200 Koron.
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W podobny sposób zorganizowan jest wysza szkoa

handlowa w Krakowie , , utrzymywana przez kraj i przez

pastwo. . .

Oprócz tego istnieje kilka szkó handlowych niszych,

prywatnych.

Szkoy rolnicze

w GaUcyi s wysze, rednie i nisze. Wysze s: Studyum

rolnicze przy wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiello-

skiego i Akademia rolnicza w Dublanach; rednia szkoa rolni-

cza krajowa jest w Czernichowie. Studyum rolnicze obcia

budet pastwa, ale kraj uchwah przyczyni si do kosztów

budowy nowego gmachu dla Studyum, a miasto dao 8 morgów

gruntu na pole dowiadczalne, strony prywatne zoyy kilka-

nacie tysicy zr. na jego zaoenie. Dublany i Czernichów

powstay z obywatelskich fundacyi i dzi s na budecie

kraju. Niszych szkó rolniczych jest 6, dalej utrzymuje kraj

szko gospodarstwa lasowego, szko gorzelnicz, dwie uzu-

peniajce zimowe szkoy rolnicze, szko mleczarsk, szko

ogrodnicz,, zakad sadowniczy, a subwencyonuje Akademi

weterynaryi, we Lwowie, szko ogrodnicz w Wulce, szko

gospody wiejskich, internat przy szkole podkuwaczy koni.

Kraj utrzymuje dalej stacy dowiadczaln botaniczno-rolni-

cz we Lwowie, chemiczn w Dublanach, tame gorzelni

krajow, oraz 4 nauczycieli wdrownych rolnictwa. Równie

krajowe towarzystwa rolnicze otrzymuj subwencye na in-

struktorów rolnictwa, a wic kierowników dowiadcze rol-

niczych, oraz na czasopisma rolnicze, majce gówne zadanie

krzewienia rolniczej wiedzy.

Budet tych wydatków na r. 1905 jest taki:
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Koron

Szkoa gospodarstwa lasowego 53.057

Stacya dowiadczalna botaniczno-rolnicza . . . 22.301

Akademia rolnicza w Dublanach 220.402

Szkoa nisza rolnicza w Dublanach 34.510

Szkoa gorzelnicza 9.930

Gorzelnia krajowa 23.115

Folwark 46.964

Stacya dowiadczalna chemiczno-rolnicz ... 52.162

Szkoa rednia w Czernichowie 178.965

Folwark * > 16.868

Krajowa nisza szkoa rolnicza w Horodence . . 30.607

» » > » » Jagielnicy . . 38.210

» * * » » Kobiernicach . 42.724

» » > > » Berenicy . . 45.000

> » » » » Suchodole . . 40.842

Droga do powstajcej Szkoy rolniczej w Miocinie 2.500

Szkoy zimowe rolnicze (Niewiarów, Wojsaw) . 4.032

Szkoa mleczarska w Rzeszowie 15.530

Kurs rolniczy dla nauczycieli szkó ludowych . . 2.000

Nauczyciele wdrowni rolnictwa 16.000

rodki demonstracyjne 1.900

Szkoa ogrodnicza w Tarnowie 31.800

Zakad sadowniczy w Zaleszczykach 30.962

Akademia weterynaryi, nauczyciel, stypendya . . 14.482

Stypendya dla uczniów i kandydatów 14.400

Podrczniki, podróe naukowe, remuneracye . . 6.000

Szkoa gospody wiejskich, subwencya .... 1.000

Subwencye dla Towarzystw na naukowo-rolnicze cele 44.400

Razem 1,030.663

Liczba profesorów i docentów w dublaskiej akademii

wynosi 19, uczniów 80, w Czernichowie 16 i 60, w innych

szkoach razem nauczycieli 36, uczniów 290.
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Wydzia krajowy ma dalej dotacye na ksztacenie na-

uczycieli rolnictwa, tyche podróe naukowe, oraz na wyda-

wnictwo podrczników nauk rolniczych.

W ostatnich latach stworzy Wydzia krajowy szereg
kursów przygotowawczych, mianowicie dla dozorców

meUoracyjnych i drogowych, pisarzy gminnych, kasyerów spóek

poyczkowych Raiffeisenowskich.

W caera dziaaniu na polu owiaty widnieje wyrana
tendencya uprzystpnienia wszystkim zawodom fachowej wie-

dzy liczc si z rónymi wymogami wyszej, redniej i niszej

nauki; rubryka V budetu, owiata, wynoszca ju i tak 38-4
"/^

ogóu wydatków krajowych, nie przedstawia caoci wydatków

na nauk, bo wszystkie wydatki zawodowej nauki pomie-

szczone s w innych dziaach; pomnc o tem, mona zrozu-

mie trudno, jaka nasuwa si dla skarbu krajowego, aby

oy wicej na owiat i szkoy, aby zadosyuczyni od-

nonym yczeniom i potrzebom.

Sprawy zdrowotne.

W pierwszym przez sejm uchwalonym budecie wsta-

wiono na koszta leczenia ubogich chorych 211.600 zr., na

koszta szczepienia ospy 18.126 zr., wydatki sanitarne 9000,

cznie przeto uchwalono 477.452 K.

Prehminarz budetu na rok 1905, podwyszony bardzo

nieznacznie uchwa komisyi i sejmu wstawia:

I. Koszta leczenia ubogich cho-

rych i wydatki na szpitale . 2,877.168 K.

II. Koszta podrzutków .... 61.000 »

III. Publiczna suba zdrowia . . 266.700 »

IV. Zasiki dla zakadów sanitarn. 19.600 »

Sprawy zdrowotne razem 3,224.468 K.
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W pierwszem sprawozdaniu seimowem referent Zybli-

kie^\'icz stwierdza, e rzd nie dostarczy odpowiednich mate-

ryaów dla uzasadnienia wydatków i podaje, e w kraju

istnieje 23 szpitali powszechnych publicznych. Sprawozdanie

Departamentu V Wydziau krajowego, przedoone w r. z.

sejmowi stwierdza, e r. 1902 istniao w kraju 33 szpitaU

pubhcznych, a 60 prywatnych. W szpitalach publicznych wy-

nosia liczba óek w 1902 r. 5409, liczba chorych 76.645,

przecitny stan chorych codziennie 5170, czna roczna hczba

dni leczenia 1,887.380.

Dla oceny pracy, jak kraj w tej dziedzinie dokona,

nie wystarczy samo uwzgldnienie cyfry 40 ju budetów

krajowych, lecz uwzgldni naley, e i szpitale krajowe

i prowincyonalne miay przewanie budynki niedostateczne

i nieodpowiednie. Z 20 dawnych szpitah prowincyonalnych

tylko Stanisawów, Tarnów i ókiew miay budynki szpitalne

znone, reszta za miecia si w domach najtych lub wa-
snych, lecz tak lichych, e tylko z najwiksz trudnoci day
si doprowadzi do nieco znoniejszego stanu. Charaktery-

styk dosadni stosunków szpitali prowincyonalnych w chwili

objcia ich w zarzd kraju zawiera sprawozdanie inspektora

szpitah o stanie szpitali powszechnych w r. 1903. Czytamy

tam: »W niektórych szpitalach prymaryusze mówih tylko po

niemiecku i nie byli w stanie porozumie si z chorymi naro-

dowoci polskiej lub ruskiej, leczyli wic chorych tak, jak

weterynarze bydo. — W innych leki przepisywano w sposób

nie pozostawiajcy adnej wtpliwoci o spóce lekarza

z aptekarzem, bo leki na dzie i chorego kosztoway droej,

anieli ywienie chorych. Byy szpitale, gdzie chorych uy-
wano do robót w domu lekarza i jego ogrodzie. W jednym

z tych zakadów leczniczych rany pokrywano Umi kapu-

cianymi, a na popoudniow wizyt zamiast lekarza chirurga

przychodzi syn jego, gimnazyasta Ill-ciej klasy, i ordynowa
tym, co przyszli popoudniu. W innym chore kobiety leay
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z mczyznami na jednej sali. Chorych na tyfus, aby nie

wstawali z oa w stanie gorczkowym, przywizywano do

óka powrozami, a w tyme samym szpitalu utrzymanie

chorych i dostarczanie im pomocy lekarskiej byo oddane

przedsibiorcy. Osobnych sal operacyjnych nigdzie nie byo,

a arsena chirurgiczny skada si z narzdzi, któremi ju

nikt wtedy nie operowa; a i mowy nie byo o mikroskopie

ub o przyrzdach dla chemicznego badania rónych pato-

logicznych pynów i postawienia naleytego rozpoznania

choroby.

«

Ogrom pracy przypad w tej dziedzinie Wydziaowi kra-

jowemu. Byo trzeba co wicej, ni stworzy nowe insty-

tucye, byo trzeba uchyli liczne nieporzdki, nieprawidowoci,

zaniedbania.

Stworzony inspektorat krajowych szpitali napotyka te

na lokaln upart opozycy, trudny stan budetu krajowego

przymusow oszczdnoci w latach 1881—1886 opóni po-

stp, który jednak obecnie da si stwierdzi we wszystkich

wanych kierunkach suby zdrowia i szpitalnictwa. Dla po-

prawy stosunków zdrowotnych stworzono okrgi sanitarne

i lekarzy okrgowych, dla zwalczania epidemii cz kosztów

potrzebnych lekarstw bierze kraj na siebie, szpitale publiczne,

zwaszcza Krakowa i Lwowa, zyskay uznanie i zaufanie, czego

dowodem ogromny, wzrastajcy napyw chorych, mianowicie

do krajowych szpitali w Krakowie i Lwowie. Ostatni wan
innowacy w tej dziedzinie jest stworzenie osobnego oddziau

chorób zakanych przy szpitalu w. azarza w Krakowie;

równoczenie bardzo znacznie rozszerzono Kulparków, oraz

projektuje si zbudowanie wielkiego zakadu dla umysowo

chorych w zachodniej czci kraju.

Policya sanitarna i zwalczanie epedemii naley do wadz

rzdowych, a wydatki na te cele w Gahcyi preliminuje budet

na r. 1905 w sumie 1,400.534 K.
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Komunikacye.

Stan dróg by w Galicyi w pierwszej poowie XIX w.

zupenie niedostatecznym. W r. 1850 miaa Galicya 2947 kilo-

metrów bitych dróg, t. zw. eraryalnyci, a 1680 Icilom. dróg

krajowycli, obwodowyci i gminnycli. Stan ten poprawi si

nieco w okresie do r. 1865, w którym dróg eraryalnyci byo

2985, a innyci bitych 6199.

W przedoonym Sejmowi preliminarzu budetu wstawi

rzd 40.000 zr. na zarzd, a 20.000 zr. na budow dróg;

komisya budetowa daa skrelenia tej pozycyi na budow
z powodu, jak to w izbie zaznaczy pose Bocheski, braku

zaufania do gospodarki rzdu, oraz chci rozszerzenia zakresu

dziaania Wydziau krajowego, zaznaczajc, e nie chce przy-

zna subwencyi na budow, dopóki Wydzia krajowy nie

otrzyma zarzdu tego funduszu. Zwyciyo zdanie godzce

si na utrzymanie tej pozycyi, a pose Grocholski stwierdzi,

e kraj uznajc donioso sieci dróg bitych, oyby krocie

na ten cel, a jedynie fakt wielkiego nieurodzaju nie dozwala

na wstawienie wyszej kwoty. - Objwszy nastpnie zarzd

dróg krajowych rozpocz Wydzia krajowy i Sejm inten-

z)'Avn akcy, trwajc do dzi, a rezultat tej 35-letniej pracy

przedstawia si tak:

Drogi krajowe.

Dugo dróg odstpionych przez rzd .... 11896 km.

z tych zrekonstruowano . . 2556 km.

wybudowano przez Wydzia

krajowy .... . . 6394 »

do przeniesienia 895 km.
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z przeniesienia 895 km.

wybudowano przy udziale sub-

wencyi kraju:

dróg powiatowych .... 2010 »

» gminnych 3511 »

dojazdów kolejowych ... 164 »

ogóem 6581 km.

czyH w cigu 35 lat przecitnie 188 km. rocznie.

Drogi rzdowe oddawna nie s ju powikszone i wy-

nosz 2886 km.

Koleje elazne

gahcyjskie nosz na sobie refleks nieuregulowanych stosun-

ków kolejowych pastwowych; w Austryi jest dotd system

mieszany, t. j. s koleje pastwowe i prywatne, do których

statystyka zalicza i koleje krajowe. O ile wzgldy strategiczne

przyczyniy si do podjcia i przyspieszenia budowy wielu

linii kolei elaznych pierwszorzdnych kosztem pastwa, o tyle

prywatna akcya kolejowa Galicyi doznawaa znacznych utru-

dnie ze strony wojska, stawiajcego przy kadym nowym
projekcie swe strategiczne wymogi, co podjcie budowy opó-

niao, j sam utrudniao i podraao.

Poczona akcya kolejowa pastwa, kraju i stron pry-

watnych daa jednak ten czny rezultat, e podczas, gdy sie

kolei w Galicyi w r. 1865 wynosia tylko 555-8 km., w roku

1901 miaa ju 3584 km. Stopie wspóudziau kraju w bu-

dowie nowych kolei jest rónym, bo kraj przyczyni si na-

wet do budowy kolei pastwowych (Chodorów—Podwysokie

i Przeworsk— Rozwadów) bezzwrotnym zasikiem w kwocie

2,500.000 K., dalej przej akcye zakadowe kolei lokalnych

Kraków—Kocmyrzów, Lwów—Jaworów w sumie 500.000 K.
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W r. 1893 wysza ustawa krajowa o popieraniu budowy

kolei lokalnych, dziki której ju 6 linii kolejowych z czn
dugoci sieci 297-7 km. jest w ruchu, z udziaem finanso-

wym kraju w ich kosztach budowy (gwarancya poyczki lub

wpata akcyi) w stosunku 59'64°/o , co odpowiada sumie

16,174.000 K. Kilka dalszych Unii lokalnych znajduje si

w budowie lub stadyum przygowawczem, a podnoszc to,

równoczenie stwierdzi naley, e z kó fachowo kolejowych

podniesiono twierdzenie, e potrzebna i ekonomicznie uzasa-

dniona, t. j. rentujca si sie kolei krajowych ju jest na

ukoczeniu, e dalsze wykoczenie sieci dogodniejszych ko-

munikacyi ju nie sposobem drogich kolei, lecz taszym sy-

stemem ruchu automobilowego winno by osignitem. Ro-

czna dotacya kraju na rzecz funduszu kolejowego wynosi

750.000 K., które jednak w przewanej swej czci (659.000)

suy musz na coroczne pokrycie zacignitych ju zobo-

wiza. Na dalsze prace w tej dziedzinie rozporzdza Wydzia

krajowy coroczn sum 121.000 K. Rentowno krajowych

kolei lokalnych pocza si ksztatowa korzystnie.

(O kolejach pastwowych patrz str. 509.)

Melioracye i budowy wodne.

Rubryka ta wystpuje w budecie krajowym pierwszy

raz w r. 1878 z drobn kwot 26.286 Koron. Uchwa Sejmu

z 14 Padziernika 1878 r. stworzono krajowe biuro meliora-

cyjne z pierwotn minimaln dotacy 7000 K. Do zakresu

jego dziaania miay nalee pierwotnie tylko roboty majce
na celu ulepszenia gruntów zapomoc osuszenia i nawodnie-

nia. W Sejmie projekt stworzenia krajowego biura meliora-

cyjnego spotka si z niechci i niewiar jednych, opozycy
drugich; midzy niechtnymi by nawet prezes Koa polskiego,
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Grocholski, godzcy si na t kreacy jedynie jako na prób,

niedozwalajcy na systemizowanie posad jego inynierów,

opozycy stanowcz podnieli posowie wociascy i Rusini.

Znalaza si jednak wikszo, która daa podstaw do stwo-

rzenia instytucyi, jaka w cigu ju wierówiekowego swego

istnienia doniose spenia zadanie. W pierwszych latach od-

nona pozycya budetu obraca si tylko w dziesitkach ty-

sicy, od r. 1885 obraca si w setkach tysicy, przekraczajc

w r. 1895 sum 1,000.000 Koron i wzrastajc trwale dosza

w budecie na r. 1905 do kwoty 1.957.264 K. W pierwszym

roku istnienia powoano tylko dwóch inynierów, i kilka si

pomocniczych, obecnie hczy biuro (od r. 1892 etatowych)

55 techników, dwóch prawników, 58 dozorców mehoracyj-

nych, 24 ukoczonych uczniów kursu drenarskiego. W pierw-

szym roku istnienia wykonano mehoracye rolne (osuszenia

rowami) drenowanie na obszarze 277 morgów, r. 1904 wynik

pracy przy samych robotach prywatnych i drobnych meho-

racyach przedstawia si nastpujco: regulacy wód wyko-

nano na dugoci 108 km., osuszono rowami 1397, zdreno-

wano 4803, nawodniono 302 morgów. Prehminowany za
wydatek z funduszu krajowego na 30% i 40% zasiki na

wykonanie przedsibiorstw subwencyonowanych, pod kierowni-

ctwem biura, wynosi 1,422.692 K.

Ogóem w wierwiekowym okresie swego istnienia wy-

konao biuro w zakresie t. zw. drobnych melioracyj:
dokonano regulacyi wód na przestrzeni 855'8 km., przyczem

osuszono obszar 29.525, osuszono rowami 14.265, drenami

43.550, nawodniono 6928 morgów, t. j. razem 94.268 morgów.

Przy publicznych, t. zw. ustawowych przedsibior-
stwach melioracyjnych (których wykonanie uchwali

Sejm osobnemi ustawami) wykonano regulacy wód i obwa-

owanie rzek na dugoci 608*4 km., przyczem zosta osu-

szony lub ochroniony od zalewu obszar gruntów 185.079 mórg.,

rozpoczto dalej wykonanie lub przygotowano projekta te-

32
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chniczne, których wykonanie zapewnione jest ustawami^

w dziale regulaqa wód i obwaowania rzek 1846-9 km., przez

co zostanie osuszonym lub ochronionym od zalewu obszar

397.194 morgów.

czna suma wydanych dotd przez kraj na t rubryk

kwot czyni 19,528.520 K.., a suma kosztorysowa wykonanych

ju lub bdcych w toku ustawowych i prywatnych melioracyi

wynosi przeszo 55,000.000 K., koszta za utrzymania biura

krajowego mehoracyjnego przez cay ten czas bardzo nie-

znacznie przeniosy 3,000,000 Koron.

Poparcie produkcyl.

W pierwszych latach samorzdu tak szczupo rodków

finansowych kraju, jak panoszcy si wtedy wszechwadnie

liberahzm ekonomiczny, stawiajcy dla caej polityki ekono-

micznej jedyn zasad laissez-faire, nieingerencyi pubhcznej,

byy przeszkod akcyi zdajcej do bezporedniego wpywu

kraju na dwignienie i urozmaicenie produkcyi. Szkoy, zdrowie,

komunikacye, budowy wodne wchodziy stopniowo w zakres

czynnoci i finansowego poparcia Sejmu, produkcya czekaa

jeszcze. Dopiero w budecie r. 1882 pojawia si nowa po-

zycya » wydatki na cele gospodarstwa krajowego* z skromn

kwot 403.000 K., w r. 1887 przychodzi do rozdziau tej po-

zycyi na dwie osobne, jedna na cele rolnictwa i górnictwa,

z kwot 460.982 K., druga na cele przemysu 192.960 K.

Od r. 1894 zmienia si tytu i rozszerza zakres tej drugiej

rubryki, nazwanej odtd »na podniesienie rkodzielnictwa

i przemysu «. Przy reformie budetu z r. 1903 wprowadzono

trzy stae osobne pozycye: rolnictwo, górnictwo, przemys.

Dziaalno na polu rolnictwa, omówiona ju po-

wyej co do szkó, czasopism i wydawnictw, melioracyi, ko-

munikacyi, prowadzona za wspóudziaem i jiorednictwem
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Towarzystw rolniczych, Kóek rolniczych, lokalnych fachowych

zwizków, cbjla bardzo liczne ju kierunki produkcyi rolni-

czej, a zaznaczya si wybitnie mianowicie w podniesieniu

hodowli byda, zakadaniu mleczar spókowych, wprowadzeniu

lepszych odmian, zwaszcza ziemniaków.

Od r. 1868 przyj Sejm zasad, t. zw. wolnoci w obrocie

ziemi. Pod wpywem bdnie niegdy przez rzd przepro-

wadzonego uwaszczenia, pod wpywem dalej panoszcego si
coraz wicej zwyczaju realnego podziau spadkowych gospo-

darstw wociaskich, zaostrzonego w swych skutkach przez

szybki przyrost ludnoci, wytworzyo si w Galicyi wielkie

rozdrobnienie posiadoci wociaskich i wielkie rozrzucenie

parcel poszczególnycli wacicieh. Chcc zym skutkom tego

stanu przeciwdziaa bya sprawa reformy agrarnej ju wielo-

krotnie przedmiotem obrad Sejmu, a ich pozytywnym owocem
s dotd ustawa o komasacyi i ustawa o wociach rento-

wych, oparta o dotacy kraju, majca uatwi powstawanie

majcych warunki samodzielnego bytu gospodarstw wocia-
skich. W stadyum przygotowawczem znajduje si ustawa

parcelacyjna, majca ograniczy ujemne skutki rozmiaru i spo-

sobu obecnej dzikiej parcelacyi spekulacyjnej. Rozdrobnienie

wasnoci wociaskich, zmniejszajca si hczba i obszar fol-

warków, niedostateczny rozwój przemysu przy równoczenie

szybkim wzrocie ludnoci doprowadziy do bardzo powanej

sezonowej emigracyi, naraajcej kraj na ogoocenie z do-

statku pracy, robotników na rónorodny wyzysk. Celem za-

pobieenia temu stworzono ustaw z r. 1930 Krajowe biuro

porednictwa pracy oparte o cay szereg biur powiatowych

i miejskich.

Górnictwo.

Staranie kraju i sejmu o podniesienie galicyjskiego

górnictwa objawio si z pocztkiem ery autonomicznej

32*
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przedewszystkiem utworzeniem krajowej Rady górniczej,

a póniej w roku 1878 staego referenta spraw górni-

czych przy Wydziale krajowym. Wydzia krajowy i Rada

górnicza w dwócli przedewszystkiem kierunkaci rozwiny

akcy popierania krajowego górnictwa, a to najpierw przez

popieranie bada geologicznycli szczegóowycli, stanowicych

dopiero podstaw do realnych poszukiwa górniczych, a nadto

przez usiowania uregulowania podstawy prawnej kopal oleju

i wosku ziemnego, w których szczególnie — i susznie —
upatrywa Wydzia krajowy i Sejm bogactwo hcznych, a do-

td tak ubogich okolic karpackich. Od r. 1878 poczwszy po-

piera tez Sejm corocznie znacznemi stosunkowo subwen-

cyami naukowe badania geologiczne Gahcyi, prowadzone naj-

pierw w zwizku z pa.stwowym zakadem geologicznym we

Wiedniu, póniej samodzielnie przez Akademi Umiejtnoci

w Krakowie i owocem tych subwencyi jest » Atlas geologiczny

Galicyi*, którego dotd wyszo ju 16 zeszytów z 86 arku-

szami w skaH 1 : 75.000. Za rok lub dwa reszta zeszytów

tego atlasu, obejmujcego ogóem 106 arkuszy i rozpocztego

zaledwie w r. 1887, wyjdzie drukiem i wolno o nim po-

wiedzie, e aden kraj w Europie o tej co Galicva prze-

strzeni, nie doczeka si szczegóowego atlasu geologicznego

tak prdko.

Poza badaniami geologicznemi subwencyonowa równie

Sejm take i niektóre gbsze wiercenia naftowe, jak np. w r. 1882

w Ropiance i rozmaite mniejsze i wiksze monografie górni-

cze, jak np. kopal wgla brunatnego na Podolu ub okolicy

Borysawia w r. 1903.

Najwaniejszem dzieem Sejmu dla galicyjskiego górni-

ctwa jest przecie doprowadzenie do skutku — po wielu

licznych ankietach i debatach — r. 1884 krajowej ustawy

naftowej, która w ramach pastwowej ustawy naftowej z tego

samego roku stworzya podstawy prawne dla tego przed r. 1884
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bardzo drobnego i domorosego przemysu, litóry rycio potem —
na podstawie prawnej przynalenoci oeju sltalnego i wosliu

ziemnego do wasnoci gruntowej — mia si rozwin
w bardzo powan warto Icilkadziesit milionów Koron

rocznie przedstawiajc ga krajowego górnictwa. Poza tem

stworzy Sejm krajow szko wiertnicz najpierw

we Wietrznem póniej w Borysawiu, krajow stacy do-

wiadczaln dla przemysu naftowego przy
politechnice we Lwowie i udziela corocznie kilka sty-

pendyów dla galicyjskich suchaczy austryackich akademii

górniczych w Leoben i Przybramie.

Na cele górnictwa zawiera budet na r. 1905 nastpu-

jce wydatki:

Na badanie kraju w celu zestawienia uytecznych

kopal i popularnego opisu ich wystpowania 5.000 K.

Utrzymanie krajowej szkoy górniczej i wiertniczej

w Borysawiu 18.780 »

Na stacy dowiadczaln produktów naftowych . 3.400 »

Na nagrody konkursowe za prace z dziedziny te-

chnologii nafty i wosku ziemnego 600 >

Na zbieranie i ogaszanie dat statystycznych o pro-

dukcyi i handlu nafty i wosku ziemnego . . 1.000 »

Stypendya dla górników i uczniów praktycznych

szkó wiertniczych i akademii górniczych . . 5.000 »

Na potrzeby muzeum górnictwa nafty i wosku

ziemnego w c. k. szkole pohtechnicznej we

Lwowie 300 »

Remuneracya referenta spraw górniczych przy

Wydziale krajowym . . . 3.328 »

Razem 37.408 K.
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Poparcie przemysu i rkodzie

obejmuje starania zarówno o krzewienie fachowej wiedzy przez

szkoy zawodowe, uzupeniajce, warsztaty wzorowe, poparcie

muzeów i wystaw, jak pomoc celem zastosowania tej wiedzy

w praktyce, zaoeniu i prowadzeniu fabryk i warsztatów.

W tym celu zapewniono i zwolnienia czasowe od niepa-

stwowych podatków i zasiki dla nowopowstajcych zakadów

przez ukoczonych uczniów szkó zawodowych, i poyczki —
zwykle 3^/o

— dla istniejcych zakadów. W tym celu stw^o-

rzono fundusz osobny przemysowy, który w r. 1903 podnie-

siono uchwa 35-letniej corocznej dotacyi z pótora na pi
mihonów Koron.

Fundusz ten suy prócz na zasiki i poyczki take na

przystpowanie z udziaem do powstajcych przedsibiorstw.

Stan czynny funduszu przemysowego przedstawia si

w dniu 31 Grudnia 1903 jak nastpuje:

Kapita poyczek udzielonych:

Przemysowi tkackiemu 29

» skórnemu 7 . .

» drzewnemu 14 .

» metalowemu 26

» keramicznemu 15

Innym gaziom 53 ... .

150.025

130.777

125.038

299.135

95.411

524.723

1,325.109 K.

Udzia w spókach (4) 107.000 >

W Banku krajowym . . . . . 68.038 *

1,500.147 K.

Dalej utrzymuje kraj stacy dowiadczaln mechaniczn,

przyzna dotacy na badanie motorycznych si wodnych, podj
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starania o stworzenie nowych zakadów przemysowych, miano-

wicie te tkalni mechanicznej, oraz o reform warunków do-

staw pubhcznych, aby je uprzystpni i drobniejszym produ-

centom. Podjte przez interesowanych usiowania lepszej or-

ganizacyi krajowego przemysu i jego zbytu (Liga i zwizek
przemysowy) otrzymay te subwency krajow.

Gówne cyfry budetu r. 1905 na cele przemysowe s:

Szkoy przemysowe uzupeniajce 74.885 K.

Szkoy zawodowe i warsztaty naukowe . . . 251.268 »

Wydatki ogólne na cele szkolnictwa przemysowego 106.797 »

Wydatki komisyi kraj. dla spraw przemysowych 20,360 »

Zasiki i poyczki na cele przemysowe . . . 174.800 »

Szkoy handlowe i zasiki na popieranie wykszta-

cenia handlowego 37.014 »

Razem 665.] 24 K.

Kredyt.

W roczniku VIII wiadomoci statystycznych o stosun-

kach krajowych podano, e w cigu lat 1873—1883 wysta-

wiono na sprzeda w drodze przymusowej licytacyi realnoci

wociaskich i maomiejskich 23.237, w wartoci co naj-

mniej 23,000.000 zr., przybUona suma dugów wynosia

6,633.818 zr., t. j. tylko 28-8°/o. Cyfra ta stwierdza, jak nie-

dostateczn bya organizacya kredytowa. Chcc to zo usun,

które wystpowao nietylko w dziedzinie wociaskich kredy-

towych stosunków, podj kraj akcy z jednej strony ustawo-

dawcz, z drugiej finansow. Ustawodawcza akcya strecia

si w uchwaleniu krajowej ustawy o lichwie, finansowa stwo-

rzya hczne instytucye i specyalne dotacye kredytowe. Do-

tacye dano na tworzenie osobnych funduszów poyczkowych,

dla przemysu, dla przemysu rolniczego, dla spóek wodnych,
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a jako instytucy stworzono Bank Krajowy i patronat kas

poyczkowych Raiffeisena z krajow dotacy 2 milionów dla

tyche spóek; obok tego rozwiny si w kraju liczne gminne,

miejskie, powiatowe kasy oszczdnoci i kasy poyczkowe, nie

liczc pr3n,vatnych, na zysk obliczonych stowarzysze. Ostatnie

sprawozdanie Wydziau krajowego podaje stan z r. 1901,

w którym byo gminnych kas poyczkowych 3534, powiato-

wych kas poyczkowych 10 (pomijam znajdujce si w likwi-

dacyi), powiatowych kas oszczdnoci 21, miejskich kas oszcz-

dnoci 19. Raiffeisenowskich spóek oszczdnoci i poyczek,

zostajcych pod patronatem Wydziau krajowego, byo 177

z liczb czonków 29.222 (udzia wocian w tej liczbie jest

89-5^/o, rzemielników 4-7
°/o). Stan czny tych publicznych

instytucyj kredytowych wykazuje 149 miUonów Koron.

Emisye Banku Krajowego przez cay czas jego istnienia

do 31. Grudnia 1904 r. wyniosy:

I. poyczki hipoteczne 4°/o listy zastawne 98,332.200 K.

4V2<'/o * * 71,081.500 »

II. 4°/o obhgacye komunalne 7,977.000 »

4V2°/o » > 8,863.200 »

5°/o > > 7,053.600 »

III. 4°/o obligacye kolejowe . . . . . . 18,514.800 >

Razem 211,822.300 K.

z czego umorzono ju 72,799.800 »

pozostaje w obiegu 139,022.500 K.

W dziaaniu nad podniesieniem zdrowia, kultury i go-

spodarczych stosunków kraju uwzgldni trzeba nietylko akcy

Sejmu i Wydziau krajowego, lecz i innych cia samorzdnych,

miast, powiatów, gmin, i dla ilustracyi ich dziaal-

noci doczamy tu kilka cyfr z odnonych budetów:
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Podzia zada i dziaa midzy pastwo a czynnilfi

samorzdu nie jest tak przeprowadzonym, aby mona abstra-

howa przy ocenie rezultatów osignitych prac spoecze-

stwa w ramach zysltanych reformami politycznemi z lat

1859— 1873 warunków od budetu pastwa na krajowe cele.

A jakkolwiek delegacya nasza w Wiedniu ma z wielu tru-

dnociami do walczenia, jakkolwiek nie brak tam wrogich

nam stronnictw i ludzi, którzy kady wydatek pastwa uczy-

niony w Galicyi, chociaby najsprawiedliwszy i najniezb-

dniejszy, za podarunek dla Galicyi ogaszaj, jakkolwiek od

r. 1897 kilku posów, nie Rusinów, z GaUcyi zostaje poza

koem polskiem, czynic uszczerbek jego liczebnej sile, i utru-

dniajc jego prac, to jednak to, co w budecie jest dla Ga-

licyi wstawionem, jest w znacznej mierze zdobycz naszej

delegacyi, a i zarzd temi dotacyami idzie w znacznej mierze

przez rce krajowych urzdników Polaków.

Wydatki pastwowe czyniy, uwzgldniajc tylko ca
pozycy budetu i wyjte z niej cyfry dla Galicyi:

Ministerstwo
w r. 1878 w r. 1888 w r. 1898 w r. 1903

w tysicach Koron

Spraw

wewntrznych

Wyzna
i owiaty

Obrony kraj.

Sprawiedli-

woci

Handlu

Rolnictwa

Austrya

Galicya

Austrya

Galicya

Austrya

Galicya

Austrya

Galicya

Austrya

Galicya

Austrya

Galicya

33.642 36.565 41.047

6.030 6.987 10.142

32.742 37.931 54.384

5144 6.918 9.846

8.039 9.627 13.903

1.544 2.118 3.516

41.215 40.320 54.498

7.691 8.334 12.592

36.883 47.599 81.824

4.366 5.075 7.718

20.933 23.224 29.820

1.864 2.262 4.320

66.308

12.447

77.439

14.681

17.205

4.367

70.299

17.759

113.244

10.929

35.067

5.077
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Podane powyej wydatki obejmuj administracy poli-

tyczn, bezpieczestwo publiczne, sub budownicz rzdow,
drogi, budowle wodne, gmachy publiczne, akademie umiej-

tnoci, sztuk piknych, cele artystyczne i archeologiczne,

szkoy wysze, rednie, serainarya nauczycielskie, szkolnictwo

przemysowe i handlowe, szkoy specyalne, nadzór szkolni-

ctwa, fundusz rehgijny, rekrutacy i andarmery, zarzd s-
downictwa, zakady karne, urzdy pocztowe i telegraficzne,

nadzór kultury krajowej, wadze górnicze, kopalnie rzdowe
(z wyjtkiem soli), domeny i lasy rzdowe, hodowl koni —
a wic wszystkie gówne dziay administracyi czynnej pa-
stwowej, std te pomijamy dalsze dziay budetu.

Osobno tylko wspomnie trzeba o koiejach pastwo-

wych. Rzd odkupi kolej Kraków Lwów, wybudowa kole]

transwersaln i kilka linii bocznych, tak e dzi dugo hnii

kolejowych pastwowych w Galicyi wynosi 2348 km., z czego

tylko 352 km. byo ju zbudowanych w r. 1869, a 1995 km.

stanowi budowle i upastwowienia w epoce naszej autonomii.

W cyfrach powyszych jest nietylko obraz usiowa,

dziaa, lecz i rezultatów. Uzupenimy je tylko kilku jeszcze

datami.

Ludno Galicyi wynosia:

1857 r. 4,632.866

1869 > 5,444.823, na 1 km^ 69,

1880 » 6,958.907, » » » 76, redni roczny przyrost 0-95,

1890 » 6,607.816, » » » 84, » » » 1-08,

1900 » 7,315.939, » » » 93, » * * 1'07.

W gstoci zaludnienia s wielkie rónice; najwysz

wykazuj powiaty Biaa (160), Kraków (173), Podgórze (254),

najnisz Dolina (42) i Nadworna (41).
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Podug wyzna dzieli yi ludno Galicyi:

rzymsko-katolików 3,352.404 t. j. 45-8°/o

grecko-katolików 3,104.103 t. j. 42-4o/o

grecko-wschodnich 2.235 — 0-O^Iq

protestantów 45.331 — 0-6^/o

mojeszowego wyzn. 811.371 — ll'l°/o

innych wyzna 738.

Podug jzyka towarzyskiego liczya ludno r. 1900:

Polaków 3,988.702

Rusinów 3,074.449

Niemców 211.752

reszta rozpadaa si na jzyk czeski (9.014), rumuski (508)

i inne.

Daty co do wyksztacenia elementarnego nie wyczaj
dzieci , i std cyfra analfabetów wypada bardzo wysoko.

Z niedokadnoci t liczy si naley przy ocenie krajowego

analfabetyzmu. Daty te stwierdzaj, e z ludnoci Galicyi

1880 r. 1890 r. 1900 r.

umiao czyta i pisa 13-96o/o 22-67°/o 30-2°/o

umiao tylko czyta . 9-250/o 90P/o 60°/o

analfabetów .... 76-79«/o 68'320/o 638%.

Ruch ludnoci stwierdza, e midzy r. 1891 a 1900

przewyka ywo urodzonych nad zmarymi wyniosa 1,010.826,

tymczasem wzrost faktyczny ludnoci uczyni tylko 708.123,

to znaczy, e 302.703 opucio Galicy przez emigracy.

miertelno ludnoci w Galicyi wyno.sia w latach

1870—1879 rocznie 3367 na tysic, podniosa si w latach

nastpnych na 3480, 3518, utrzymujc si a do r. 1893

trwale powyej SO^Jo; w stosunkach tych zasza powana
zmiana na lepsze, cyfry z lat 1896—1900 wykazuj po-

myln tendency znikow, 29-07, 28-11, 2762, 2788, 27-62,

to znaczy, e przez popraw sanitarnych stosunków umiera
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rocznie o kilkadziesit tysicy ludzi mniej, niby umieraa
przy dawniejszym procencie miertelnoci.

Prasa Galicyi obejmowaa w 1875 r. 68 wydawnictw,

w tern politycznych 21, ekonomicznych 2, rolniczych 2, prze-

mysowo-technicznych 2, medyczno-przyrodniczych 2, prawni-

czo-administracyjne 1; w r. 1901 za ogó pism wynosi 237,

w tem politycznych 79, ekonomicznych 20, rolniczych 16,

przemysowo-technicznych 10, medyczno-przyrodniczych 9,

prawniczo-administracyjnych 10. Podug jzyka byo 1901 r.

pism polskich 180, ruskich 31, niemieckich 4, hebrajskich 17,

rosyjskie 1.

Stowarzyszenia.

R. 1874 byo politycznych 6, rozwoju nauki i owiaty 77,

sztuki 2, muzyczno-piewackich 11, stray ogniowych ocho-

tniczych 35, sportowych 14, towarzyskich 79, razem 224.

Ekonomicznych za rolniczych 10, przemyso-handlowyeh 34,

spóek i stowarzysze zarobkowo-gospodarczych 118, ubez-

piecze 3, razem ekonomicznych 165. Humanitarnych byo

196, wszystkich wogóle 590.

jR. 1900 byo politycznych 34 , dla rozwoju nauki

i owiaty 1329, sztuki 9, muzyczno-piewackich 69, stray

ogniowych 333, sportowych 164, towarzyskich 211, razem ta

pierwsza grupa 2304. Ekonomicznych za rolniczych 1286,

przemyso-handlowych 226, spóek i stowarzysze zarobko-

wych 934, ubezpiecze 7, ekonomicznych razem 2457; huma-

nitarnych 996, innych 59, ogóem 5518.

Osobno zwracamy uwag na czytelnie; liczba ich bya

1874 r. 41, a w ostatniem dziesicioleciu (1891—1900) liczba

czytel wynosia kolejno 568, 586, 605, 625, 688, 758, 809,

830, 1022, 1033.
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Ujcie gospodarczego stanu ludnoci w cyfry przedsta-

wia bardzo trudne zagadnienie, o którego rozwizanie tu nie

mam zamiaru si pokusi; celom tego rozdziau odpowie za-

znaczenie tylko kilku dat majcych informujce znaczenie.

Wydatno jednego centa dodatków do bezporednich po-

datków pastwowych obliczano w roku 1866 na 59010 zr.,

obecnie wydatno jednego grosza obUczono na 245.000 K.

Pastwowe podatki bezporednie przyniosy w Galicyi

1877 r. 20-9 mil. K.. czynic ^64 na gow, a dajc cznie

ll-47°/o tej grupy podatków; podatki konsumcyjne 9 mil. K.,

monopol tytoniu 13-4 mil. K., soH 14-3 mil. K.; roku za 1901

podatki bezporednie 27-9 mil. K., t. j. 3,82 na gow, 9-56*'/o

tej grupy, konsumcyjne 44 mil. K., monopol t^ioniu 28 "7 mil. K.,

soh 17 mil. K.

Statystyka hodowli wykazuje:

r. 1869 koni 680.246, byda 2,070.582

r. 1880 » 735.262, > 2,242.861

r. 1890 V 765.560, » 2,448.006

r. 1900 * 864.427, » 2,714.622.

Na 100 hektarów ziemi produktywnej wypadao:

r. 1880 r. 1890 r. 1900

koni . . . . 9-69 1012 11-41

byda . . . . 29-56 32-36 35-83

owiec . . . . 801 8-34 5-78

wi . . . . 8-89 1036 16-56

Kapitalizacya o ile j wykazuj wkadki kas oszcz-

dnoci, wykazuje te postp znaczny.
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I tak byo kas

oszczdnoci

w roku 1870

» * 1880

y> » 1890

» » 1900

10

16

25

44

Suma wkadek

Koron

14,869.906

53,187.740

110,100.000

187,479.000

Na 1000
mieszkaców

wypada
ksieczek

5

13

22

30

Spoecznie dodatniem zjawiskiem jest te, e 78°/o wka-

dajcych, ma ksieczki poniej 1000 K.

Ubezpieczenia ogniowe w Krakowskiem Towarzystwie

Wzajemnyci ubezpiecze 1874 roku wykazuj liczb polic

83.632, warto ubezpieczona bya 444-6 mil. Koron, roku 1902

ilo polic 508.141, warto ubezpieczona 1.502 mil. Koron.

Dzia yciowy wykazuje w 1874 r. ilo polic 2139, warto
ubezpieczona 7 mil. K., r. 1902 ilo polic 30.666. warto
ubezpieczona 94 miliony Koron.

Powysze cyfry stwierdzaj niewtpliwie dwa wyniki,

e byo wiele i rozumnej chci do pracy i wiele pracy doko-

nanej, e praca ta nie posza na marne. Zagadnie piekcych

do zaatwienia pozostao duo, zarówno w zakresie zada ju

podjtych — owiata, zdrowie, melioracye, przemys i t. d. —
jak w rzdzie spraw, których regulacyi kraj dotd nie wzi
w sw rk, mianowicie opieka nad ubogimi, wychowanie

poprawcze maoletnich przestpców, zakady dla kretynów,

t. zw. nieszkodliwych waryatów, i hczne inne. Osobno dalej

wymieni trzeba coraz wicej piekce zagadnienie reformy

33
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administracyi, aby zapewni wysz, ni dotd, skuteczno

akc^^ zarówno ustawodawczej jak wykonawczej.

Dla dziaalnoci publicznej kadej potrzeba zasobów

materyalnych. Ideami i programami samymi nie dwiga si

kraju, i nie dwignie si go sam programow walk. Bez

wzgldu na polityczne przekonania kady uzna musi, e za-

sug dotychczasowej dziaalnoci kraju jest. e przez dobr
gospodark finansow zaszanowaa zdolno podatkow spo-

eczestwa i zdolno kredytow kraju; wystpujc w osta-

tnich latach z coraz szersz i bezporedniejsz inicyatyw

w kierunku podniesienia produkcyi wytwarza stopniowo nie-

tylko bezporednio wyszy stopie ogólnego dobrobytu, ale

porednio i wysz zdolno podatkow kraju, bdc warun-

kiem szerszej, skuteczniejszej, hojniejszej akcyi kraju na przy-

szo, tak potrzebnej na wszystkich jeszcze polach, aby wy-

rwa kraj z nastpstw dugoletnich wasnych i cudzych za-

niedba i win. Praca ta o tyle dzi atwiejsz, e wiele ju
spraw znacznie jest posunitych, o tyle wdziczniejsz, e
widoczniejsze mog by rezultaty, e po zyskanych ju do-

wiadczeniach mona je prowadzi z wysz i wpraw
i otuch. I dlatego z wdzicznem sowem uznania naley

tych wspomina, co zyskawszy cho w skromnym zakresie

mono pracy dla kraju podjli t prac wiadomi, e
kady dorobek gospodarczy czy cywilizacyjny jest zawsze

przybytkiem si, czynnikiem lepszej przyszoci.

Rozwój dalszy tych podstaw i tych prac jest zadaniem

obecnego i przyszych pokole. Przesze pokolenie, prócz za-

sug w szczegóach, ma jedne wielk zasadnicz zasug, któr

osobno podnie naley z naciskiem. Wad to byo nasz,

zarzutem czsto przeciw nam ciskanym, e dziaaniom naszym

brako przezornoci, wytrwaoci, e byy daremne porywy,

bez rodków dostatecznych, bez umiejtnoci uycia si. Bd
ten na licznych wystpi polach, a z polsk gosjiodark

przecie przysowiow uczyni usiowano.
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Czterdziestoletnia gospodarka finansowa kraju stwier-

dzia, e wyleczylimy si z tej wady; racyonalna polityka

finansowa, liczca si z rodkami, cierpliwa a wytrwaa, staa

si programem wszystkich powanych stronnictw Sejmu.

Prócz finansowej zasugi, o czem ju mówihmy wyej, ma
ten fakt moraln i polityczn donioso. Moraln, bo stwierdza,

e umiemy wyzbywa si dawnych bdów i wad, a teorya

ewolucyi spoeczestw uczy, e te tylko narody utrzymaj

si wród midzynarodowego wspózawodnictwa, w narodowej

walce o byt, które umiej wykorzenia swe bdy i wady,

nabywa moralne siy. Polityczna donioso [znów na tem

polega, e stwierdzilimy, i umiemy rzdzi si sami, pomimo

szczupoci pozostawionych nam publicznych róde dochodu,

e nam nie potrzeba kurateh, a umiejc prowadzi gospo-

dark kraju bez obcej pomocy, stworzy kraj warunki dla

zyskania coraz powaniejszego politycznego stanowiska.
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Str. 193. W spisie rozpraw politycznych z roku 1865 zamieci
jeszcze naley:

Dietl Józef. O reformie szkó krajowych, zeszyt I: stanowisko

szkoy, rada szkolna krajowa, jzyk wykadowy; zeszyt II: szkoy ludowe.

Kraków 1865 i 1866.

Oparty na szerokiem tle porównawczem domaga si Dietl w swojej

pracy:

1. Szkoy publiczne maj, jak dotd, zostawa pod opiek i kon-

trol rzdu, w szczególnoci co do obowizku zakadania i utrzymania

szkó tam, gdzie fundusze gminy lub kraju nie wystarczaj, opdza ma
koszta ku temu potrzebne skarb pastwa.

2. Gminom i krajowi przyznanym by winien przynaleny udzia

nietylko w ustawodawstwie, ale take i w zarzdzie szkó krajowych.

3. We wszystkich sprawach naukowych, mianowicie co do urz-

dzenia wewntrznego szkó, co do planu naukowego, sposobu nauczania,

ksztacenia i mianowania nauczycieli, sucha naley zdania ludzi facho-

wych, t. j. czynnych nauczycieli, którym, powoanym do rady szkolnej,

pod tym wzgldem gos stanowczy przysua powinien.

4. Dla zarzdu szkó krajowych ustanowi naley osobn wadz
krajow, a wic odstpi naley od bdnej dotychczasowej zasady, we-
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dug której zarzd szkó powierzonym by wadzom zwyczajnym poli-

tycznym.

5. Duchiowiestwu nie naiey przyznawa innego wpywu na za-

rza.d szkó, jak ten. któiy nauka religii i obyczajnoci koniecznie wymaga.

6. Aby tym susznym wymaganiom zado sie stao, niezbdn
jest rzecz, aby w kraju naszym ustanowion zostaa osobna wadza pod

nazw rady szkolnej krajowej.

Rad szkoln krajow wyobraa sobie Dietl, jako niezawis od

namiestnictwa, ale przewodniczcym jej czarni namiestnika. Do zakresu

dziaania rady szkolnej krajowej nale oprócz kierunku i oki-elania planu

caego wychowania: zarzd wszelkich funduszów szkolnych i naukowy-^cii,

tudzie stypendyalnych, a zatem uoenie rocznego budetu szkolnego;

zakadanie szkó i seminaryów, mianowanie nauczycieli i t. d. Rade

chce mie autor jedn na cay kraj, z jzykiem urzdow\Tn polskim,

dzieh j jednak nie naruszajc jednoci, na dwie sekcye we Lwowie

i Krakowie, obradujce raz na rok wspólnie. Rada skada si winna z na-

stpców rzdu, reprezentantów kraju, duchownych i wybieranych przez

swych kolegów na 3 lata nauczycieli po jednym z uniwersytetu, szkó

rednich, niszych i technicznych.

Dietl wystpuje przeciwko centralnej radzie owiecenia w Wiedniu,

a domagajc si wadzy krajowej szkojnej, pragnie uposay j w tak
autonomi, jaka suy namiestnictwu, a wic czyni j podleg wprost

ministerstwu, któremu miaaby przedstawia do zatwierdzenia waniejsze

swoje wnioski, tyczce si np. budetu, zaoenia now\-ch zakadów, mia-

nowania profesorów, planu naukowego i t. d.

Radzie szkolnej krajowej podlegaj w projekcie Dietla komisye

szkolne obwodowe i miejscowe.

We wszystkich szkoach gahcyjskich jzykiem w\-kadowym winien

by jzyk polski i ruski. Stosunek tych dwóch jzyków wj^^obraia sobie

Dietl w nastpujcy sposób:

1. Oba jzyki s równouprawnione we wszystkich szkoach Gahcyi

wschodniej tak, i kady z nich moe by jzykiem w\'kladowyra.

2. W szkoach rednich i wyszych jzyk niemiecki ma by tym-

czasowo zastpiony przez polski, dopóki jzyk ruski nie stanie si ró-

wnie zdoln\'m do wykadów umiejtnych. W miar rozwijania si litera-

tury ruskiej zakadane bd rednie i wysze szkoy take z jzykiem

wykadow\-m ruskim.

3. Nauka jzyka polskiego i ruskiego powinna by przedmiotem

obowizkowym we wszystkich szkoach niszych i rednich tak Galicji

wschodniej, jak i zachodniej.
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Dietl dba jednak o nauk jzyka niemieckiego i celem osignicia

rezultatów w tej dziedzinie wskazuje cay szereg rodków praktycznych.

Równie szczegóowo omawia Dietl reform szkó ludowych i stawia

projekt urzdzenia stosunków prawnych nauczycieli, okrela kwesty
przymusu szkolnego i opat szkolnych, buduje wogóle szko we wszyst-

kich jej stosunkach wewntrznych i zewntrznych.

Porównanie tych projektów z obecnym stanem naszego szkolnictwa

wykazuje, e poszo ono, nie wszdzie odrazu, w najwaniejszych pun-

ktach w kierunku idei Dietla.
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